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RESUMO: Em busca do significado de sua existência, o ser humano percebe a 
necessidade de se relacionar com outros membros da sociedade em que vive. Dado o 
fato de que o homem é um ser social, podemos afirmar que seu desejo é conquistar o 
reconhecimento e o afeto de outros seres humanos. Nascem assim os relacionamentos, 
sejam eles as amizades, os namoros e os casamentos. Houaiss e Villar (2001) apontam a 
definição de casamento, em termos jurídicos, como a “união voluntária de um homem e 
uma mulher, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma 
família legítima”, sendo que tal união é estabelecida como padrão por nossa sociedade. 
Além disso, sabemos que faz parte do imaginário social o fato de que os seres 
encontrem suas respectivas “almas gêmeas” e se casem. Em virtude de a sociedade 
eleger determinados “grupos de referência”, os indivíduos tendem a se comportar de 
modo semelhante aos demais membros de tais grupos, para que sejam aceitos ao 
convívio social. Não fosse suficiente, o discurso midiático é articulado de modo a 
induzir o pensamento dos indivíduos, para se posicionarem de uma determinada forma. 
A partir da análise de relatos encontrados em dois periódicos femininos contemporâneos 
brasileiros, Sou mais eu e Marie Claire, verificamos como a mulher de hoje se 
posiciona perante a instituição casamento. Ainda mais, descrevemos como o enunciador 
utiliza estratégias narrativas verbo-visuais para figurativizar os atores “mulher 
companheira/parceira” e “mulher solteira”. Comprovamos, então, o fato de o discurso 
midiático agir no sentido de apontar tendências comportamentais para a mulher 
moderna no que se refere ao casamento. A semiótica greimasiana é o nosso alicerce 
teórico, mas enfatizamos nossa análise nos estudos do sociossemioticista Eric 
Landowski. 

PALAVRAS-CHAVE: casamento; mudanças culturais; mulher moderna; 
figurativização; sociossemiótica. 

  
ABSTRACT: The human being notices that is necessary to live together with other 
members of the society in order to search the meaning of his existence. In view of the 
fact that the mankind is a social being it’s possible to say his desire is to win 
somebody’s affection. This is the reason of relationships as friendships, datings and 
marriages are started. Houaiss and Villar (2001), in juridical terms, define marriage as 
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the voluntary union of a man and a woman in the conditions sanctioned by Law, so that 
they can establish a lawful family. Therefore, this union is established as a convention 
by our society. Besides, the fact of finding a soulmate and getting married to him/her 
belongs to the social imaginary. Because the society elects certain ‘reference groups’, 
the individuals tend to behave in a similar way to the members of those groups in order 
to be accepted to live together with those members. Furthermore, the media discourse is 
articulated to induce the individuals’ thought to take a certain stand. From the analysis 
of reports we found in two contemporary female magazines, which are called Sou mais 

eu and Marie Claire, we verified the modern woman’s attitude towards marriage. 
Moreover, we described how the enunciator uses some visual and verbal strategies to 
figure the actors ‘partner woman’ and ‘single woman’. As far as the marriage is 
concerned, we confirmed the fact that the media discourse points out some behavioral 
tendencies to the modern woman. Whilst the theoretical basis of our analysis is the 
French Semiotics, we give emphasis to the studies of Eric Landowski, who are 
nowadays an important sociossemioticist.  
 
KEY WORDS: marriage; cultural modifications; modern woman; figurativization; 
sociossemiotics. 
 

 

1 UM X OUTRO: SEMIÓTICA DO COMPORTAMENTO SOCIAL 

 

Os seres humanos estabelecem contato com diversos grupos sociais e lhes é 

peculiar a tendência em permanecer nos grupos dos quais é possível conviver. Notamos 

em nossa sociedade a existência de grupos demarcados como os de “referência”. Tais 

grupos “referentes” consideram-se distintos de outros, aos quais definem como 

estrangeiros. Para dar formas concretas às operações de seleção, é necessário que uma 

instância semiótica (um sujeito qualquer, individual ou coletivo) faça isso, além de dar 

àquelas operações de seleção a correspondência ao investimento semântico. Esse 

assunto é discutido pelo renomado semioticista francês E. Landowski em A sociedade 

refletida (1992) e em Presenças do outro (2002). 

Landowski (2002, p.3) afirma que pelo reconhecimento de uma diferença 

configura-se a possibilidade de o mundo fazer sentido. Em se tratando do “sujeito” 

(“eu” ou “nós”), isso não seria diferente. Considerando-o uma grandeza sui generis 

constituída do ponto de vista de sua “identidade”, o sujeito também está fadado a “[...] 

só poder construir-se pela diferença, [...] tem necessidade de um ele – dos “outros” 



(eles) – para chegar à existência semiótica [...]” (LANDOWSKI, 2002, p. 4, grifo do 

autor). Portanto, da intermediação entre os seres são construídas as alteridades. 

Motivado a entender a questão /UM/ x /OUTRO/, e tendo a Sociossemiótica 

como aparato à sua pesquisa, Landowski (2002, p. 4) semiotiza o comportamento 

social. Por meio da reflexão feita pelo semioticista francês acerca do fato de se 

considerar alguém como “estrangeiro”, dessemelhante – OUTRO –, visualizam-se os 

modos de relação existentes entre os seres sociais. Porque há o grupo estrangeiro, em 

contrapartida, há o grupo dominante ou de referência – o UM – que generosamente 

mostra-se acolhedor e aberto para quem vem de fora (o “estrangeiro”). Assim sendo, 

percebemos serem assumidas as diferenças entre os valores, as crenças e as atitudes de 

cada um dos grupos, assimilador (o grupo de referência) e estrangeiro.   

Landowski (2002, p. 7) explica-nos que o grupo de referência acolhe os 

membros provindos do grupo estrangeiro, na medida em que o “estrangeiro” perde 

características dessemelhantes. Ao se fundir de corpo e alma para dissolver-se no grupo 

dominante, o membro “estrangeiro” desqualifica-se enquanto sujeito.  

Denominada assimilação, a relação estabelecida entre o grupo assimilador e o 

estrangeiro está em contraposição à exclusão. Semioticamente falando, temos a 

contraposição /assimilação/ x /exclusão/. Basicamente, a relação entre grupo referente e 

grupo estrangeiro se concretiza na tentativa do grupo assimilador “[...] ajudar o 

estrangeiro a livrar-se daquilo que faz com ele seja outro [...]” (Landowski, 2002, p. 8, 

grifo do autor). Na tentativa de fazer com que o grupo estrangeiro – o OUTRO – 

consiga assimilar suas características, hábitos, gostos e atitudes, o grupo de referência – 

o UM – já agiu no sentido de excluí-lo de seu grupo. Considera-o diferente, mas não 

percebe esse fato como criador de distâncias e desigualdades entre si e o grupo 

estrangeiro. 

Para Landowski (2002, p. 14), o mundo nos parece espontaneamente um 

universo articulado e diferenciado. Todavia, as fronteiras naturais existentes entre o 

“Nós” e o “Outro”, são apenas demarcações construídas, “bricoladas” a partir das 

articulações perceptíveis do mundo natural.  

Admitir a diferença do Outro não significa considerá-lo assim de forma absoluta. 

A diferença existente alude ao ponto de vista adotado e são criados outros meios de 

relação com as figuras que o encarnarão. Não pode mais o Outro ser visto como um 



representante de alhures, um “estrangeiro”. Ao ser assimilado pelo grupo dominante, o 

Outro se transforma em um de seus integrantes e é considerado uma parte constitutiva 

do “Nós”. No entanto, não perde sua identidade em razão desse acontecimento. Dessa 

forma, esses dois entes sociais – Um e Outro – desejam “fundir-se” e tendem a 

confundir-se em uma nova totalidade. Em suma, Landowski (2002, p. 23) nos explica 

de que maneira isso acontece, ou seja, “[...] quando as unidades em questão têm o 

estatuto de sujeitos autônomos, e se apegam a sua respectiva identidade tendo-se 

mutuamente em estima pelo que são [...]”. 

Contudo, há também outras maneiras de o grupo “referente” – o Um, ou o “Nós” 

– e o grupo “estrangeiro” – o “Outro” – se relacionarem socialmente, seja uma delas a 

segregação. Tratemos, pois, de descrever como a segregação acontece.  

Na segregação, são aceitas as diferenças e as estranhezas do Outro; no entanto, 

ele deve permanecer no lugar onde está, ou seja, não onde está o grupo de referência. 

Por conseguinte, há um aspecto de marginalização nessa consideração, pois se separam 

os membros que constituem a sociedade. A segregação, para Landowski (2002, p. 17, 

grifo do autor) se caracteriza pela ambivalência entre a impossibilidade de assimilar, ou 

seja, tratar o outro “como todo mundo”, e a reclusa de excluir.  

 

2 “ALMA GÊMEA” DA MULHER MODERNA 

 

Apoiados no pensamento de Landowski acerca da semiotização do 

comportamento social, analisamos relatos veiculados pelos periódicos Marie Claire e 

Sou mais eu, cujas figurativizações constroem os simulacros que instauram as isotopias 

/mulher companheira/ e /mulher solteira/. Além disso, abordamos os aspectos de 

admissão e segregação social ao relacionarmos os valores atribuídos a cada uma das 

isotopias citadas. Não obstante, também discutimos o fato de o discurso midiático ser 

articulado de maneira tal a induzir o pensamento dos indivíduos para se posicionarem 

de acordo com o pensamento social dominante. 

Devido à sociabilidade humana, verificamos o desejo de os seres conquistarem o 

reconhecimento e o afeto alheio. Nascem assim os relacionamentos, tais como 

amizades, namoros e casamentos. Houaiss e Villar (2001) descrevem a definição de 

casamento, em termos jurídicos, como a “união voluntária de um homem e uma mulher, 



nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família 

legítima”; ou ainda, “o ritual que confere o status de casado, especialmente a cerimônia 

de casamento e suas festividades”. Tal união é, portanto, estabelecida como padrão por 

nossa sociedade.  

Tratemos, assim, da consideração social que concebe a instituição casamento 

como o padrão comportamental. Como nos relata a historiadora Mary del Piore (2009, 

p. 11), no artigo Casamentos de outrora, veiculado pelo caderno Suplemento Feminino 

do jornal O estado de São Paulo, durante os séculos 16 e 18, viver consistia em passar 

por etapas e sequências cerimoniais, sejam elas o nascimento, o casamento e a morte. 

Isso dava significado ao universo individual, pois tais cerimônias eram consideradas 

acontecimentos marcantes na vida dos seres. Por isso, a sociedade acredita na instituição 

casamento como um costume referencial.  

É notório o fato de que faz parte do imaginário social os seres encontrarem suas 

respectivas “almas gêmeas” e se casarem. Além disso, rondam o imaginário social as 

etapas que fazem parte do ritual para um casamento: conhecem-se os pretendentes; 

apaixonam-se e mantêm um relacionamento, denominado namoro; firmam a intenção de 

se casarem num futuro próximo – o noivado; casam-se os noivos numa celebração 

religiosa e também mediante oficialização jurídica, cuja eficácia é confirmar a intenção 

do casal e validar a relação.   

Encontramos relatos em Sou mais eu comprovantes do fato de se considerar o 

casamento como padrão comportamental. Os atores leitora enunciam terem conhecido 

seus respectivos maridos e com eles se casado. Isso já se confirma a partir dos títulos: 

Só vi meu noivo uma vez antes de me casar (Baeta, 2008, p. 21) e Vi e casei no mesmo 

dia (Decourt, 2008, p. 38).   

Referem-se os atores leitora aos termos “casados” e “meu marido”, como 

podemos notar em: “[...] nunca brigamos nesses três anos de casados” (Baeta, 2008, p. 

21); “[...] falei para a minha mãe que o Rogério não era só meu namorado e sim meu 

marido” (Decourt, 2008, p. 38). No entanto, não podemos considerá-los como 

elementos figurativos do simulacro mulher casada. Na verdade, dizem respeito à 

configuração do simulacro mulher companheira, pois não foi mencionada a 

oficialização jurídica do relacionamento existente. Encontramos as figuras “não era só 

meu namorado e sim meu marido” e “morar juntos”. Isso significa que os sujeitos 



(ainda) não são legalmente casados com seus parceiros/companheiros; eles apenas 

vivem “sob o mesmo teto” como se fossem casados.  

Tempos atrás, o conúbio real, porém ilegítimo, entre uma mulher e um homem 

solteiros era denominado concubinato, ou seja “união livre e estável de um homem e de 

uma mulher que não são casados um com o outro” (Houaiss; Villar, 2001). Como 

elucida a historiadora Mary del Piore (2009, p. 11), o concubinato era banido pela Igreja 

católica na era colonial. Atualmente, no entanto, essa forma de relacionamento é 

admitida, haja vista a previsão legal constante da Constituição Federal/88 e da Lei 

9.278/96. A denominação para esse modo de relacionar é outra, pois referido em nossa 

atualidade como união estável.  

Tendo por base as figuras /esposa/, /casamento/, /cerimônia de casamento/ e 

/oficialização jurídica/ relativas à isotopia /mulher casada/, em contraposição 

delimitamos as figuras para a isotopia /mulher companheira/. No que tange ao simulacro 

que instaura a isotopia /mulher companheira/, são figurativizados pelos textos de Sou 

mais eu os valores /esposa/, /casamento/, /morar junto/ e /não oficialização jurídica/.   

Apoiados na concepção semiótica desenvolvida por Landowski (2002, p. 15) 

quanto aos regimes de interação dos sujeitos sociais, consideramos o simulacro mulher 

casada pertencente ao grupo de referência. Portanto, atribuímos o valor /assimilação/.  

Ao simulacro mulher companheira, por sua vez, figurativizado pelo ator cujo 

papel temático é do sujeito que vive com outro do sexo oposto como se fossem casados, 

atribuímos o valor /admissão/. Semioticamente, o valor /admissão/ corresponde à ideia 

de o sujeito não estar em disjunção – não pertence mais ao grupo das mulheres solteiras 

– porém ainda não está em conjunção com o grupo de referência – o sujeito vive apenas 

como se estivesse casado. Não há, contudo, uma cerimônia de casamento, com 

celebração festiva e benção religiosa. Os sujeitos apenas decidem viver juntos e passam 

assim a ser considerados como se fossem casados. 

Traçados os valores que configuram a isotopia /mulher companheira/, vejamos 

as figurativizações para o simulacro mulher solteira. 

Analisamos a matéria Até quando esperar por ele (Neves, 2009, p. 62-66), 

veiculada pela revista Marie Claire. Nela visualizamos a construção do ator que cumpre 

o papel temático de um ser à procura de outro do sexo oposto: o ator mulher solteira. 



Esse ator mulher solteira tem como objeto valor conhecer sua “alma gêmea”, para 

constituir um relacionamento e, se possível, mais tarde se casar.  

Culturalmente, acredita-se que o estado de solteira é passageiro e precedente ao 

casamento. Isso se confirma quando vemos descrito por Houaiss e Villar (2001) o 

significado para o termo solteira: “que ainda não se casou”. É comum os seres sentirem 

necessidade de encontrar alguém, se apaixonarem e se casarem. Buscam, então, 

conhecer suas “almas gêmeas”. Entendamos, agora, como está configurado o 

posicionamento da mulher dita moderna em relação à escolha de um parceiro para com 

ele se casar.   

O público leitor feminino do periódico Marie Claire pertence à classe sócio-

econômica A/B, e temos ali construído o simulacro “A” mulher. O papel temático 

cumprido pelo ator “A” mulher é o do sujeito bem sucedido profissionalmente e por 

isso poderoso. A condição financeira do ator “A” mulher lhe permite cuidar da 

aparência, estar sempre belo, produzido e atraente aos olhares alheios. A atribuição de 

tais valores a esse ator “A” mulher nos leva a crer na facilidade em encontrar um ser do 

sexo oposto para com ele se relacionar, pois possui todos os atributos que lhe conferem 

atratividade. No entanto, fica evidente no texto analisado em Marie Claire a 

figurativização do valor /insatisfação/. No momento de escolha de sua “cara-metade”, o 

ator “A” mulher idealiza um ser “perfeito”, com características qualificativas que 

caracterizam um grau de extrema exigência.  

Observa-se “[...] a superexigência [do sujeito “A” mulher] na hora de escolher 

um parceiro” (Neves, 2009, p. 62), conforme descrito no texto. Ainda mais, o sujeito 

enunciador do texto da matéria afirma que “essas mulheres [as superexigentes] têm um 

padrão de exigência tão alto que correm o risco de ficar eternamente insatisfeitas com o 

parceiro [...]. Nenhum homem real será capaz de corresponder às expectativas delas” 

(Neves, 2009, p. 62).  

Encontramos também o relato de uma leitora que assim enuncia: “Sempre fui 

muito exigente para escolher meus namorados. Queria, além de sentir frio na espinha, 

encontrar um cara que eu admirasse, que fosse inteligente e cavalheiro” (Neves, 2009, 

p. 64).  

Não fosse isso bastante, a matéria veicula o discurso de um especialista, no caso, 

um psicanalista, ao explicar o comportamento do ator mulher solteira. Vejamos abaixo:  



Existe um comportamento tipicamente feminino que é o de cultivar insatisfação 
crônica nas relações amorosas. Muitas vezes, elas têm medo da entrega porque isso 
implica o reconhecimento de que o outro faz falta. E buscam defeitos nele para 
esconder essa fragilidade. (Neves, 2009, p. 62) 
 

 

O comportamento da superexigência ao escolher parceiros amorosos é atribuído 

ao ator mulher solteira, que tem por consequência a insatisfação nos relacionamentos 

amorosos. Logo, o discurso do ator psicanalista compara essa atitude peculiarmente 

feminina, diferenciando-a do comportamento masculino:  

 
A entrega emocional masculina é menos intensa. Para eles [os seres do sexo 
masculino], é mais importante sentir que são viris e potentes do que amados. Eles 
dependem menos do amor que as mulheres e por isso acabam sendo menos frágeis 
em um relacionamento amoroso. (Neves, 2009, p. 64) 
 

 

Verificamos, portanto, as figuras que instauram a isotopia do simulacro mulher 

solteira. São elementos figurativos da isotopia /mulher solteira/ os valores /não casada/, 

/insatisfeita/ e /superexigente/. Mas há ainda outras figurativizações que caracterizam a 

construção do ator mulher solteira. Encontramos as figuras /idealista/ e /sonhadora/ no 

seguinte enunciado: “As superexigentes não costumam idealizar apenas as 

características do parceiro. Sonham também com os sentimentos que estão por vir. 

Muitas vezes, buscam repetir as emoções do primeiro amor em relacionamentos 

posteriores [...]” (Neves, 2009, p. 64). Eis que então mais uma vez aparece o discurso do 

especialista, ao elucidar seu ponto de vista sobre o modo de o ator “A” mulher se 

comportar. Informa-nos o ator psicanalista que “quem busca a paixão do primeiro 

relacionamento está fadado à insatisfação eterna” (Neves, 2009).  

Não fossem tais figurativizações bastantes, ainda está figurativizado o valor 

/sozinha/, presente no seguinte enunciado: “A idealização feminina pode ser uma cilada. 

As superexigentes acabam ficando sozinhas – e não por vontade” (Neves, 2009, p. 64).  

De acordo com o exposto, percebemos pelas figurativizações referentes ao 

simulacro mulher solteira que o comportamento feminino contemporâneo, tendente à 

idealização das qualidades de seu parceiro, provoca insatisfação no ser. Por esse motivo, 

o sujeito enunciador veicula a ideia de que o simulacro mulher solteira está fadado à 

solidão para o resto de sua vida, caso insista num comportamento de superexigência 

quanto à escolha de um companheiro. Será, pois, um sujeito infeliz. Para evitar esse 

acontecimento, o enunciador do texto da matéria aponta sugestões, sejam elas:  



 
Para encontrar a alma certa – nem sempre a gêmea –, é importante valorizar as 
características inesperadas e surpreendentes do rapaz (ele pode não entender tanto de 
cinema, mas abre a porta do carro para você...). Outra sugestão é aceitar que o 
parceiro perfeito pode ser, sim, aquele que não fez o coração bater mais forte. 
(Neves, 2009, p. 64) 
 

Eis então que relacionamos a forma de vida do simulacro mulher solteira 

enunciada no texto da matéria aos regimes de interação social. O ator mulher solteira 

está em disjunção ao valor atribuído ao grupo de referência – o simulacro mulher casada 

– seja ele /felicidade/. Relativamente ao simulacro mulher casada, é reconhecida a 

alteridade do simulacro mulher solteira, figurativizada pelo valor /infelicidade/. Por esse 

motivo, o ator mulher solteira é marginalizado, visto que socialmente ainda não se 

admite a hipótese de uma mulher ficar sozinha. É esse o motivo pelo qual conferimos o 

valor /segregação/.  

Além disso, veicula-se em nossa cultura o estereótipo da mulher “solteirona”, 

aquela que não se casou, muitas vezes vista como “aquela que ninguém quis”, que 

“ficou para titia”. Diante desses motivos, o discurso do sujeito enunciador cria o efeito 

de sentido de proximidade, ao aconselhar o ator “A” mulher para que impeça tal 

acontecimento. O ator “A” mulher ser poderoso, belo, atraente e tem, desse modo, todos 

os atributos possíveis para conquistar um parceiro. É preciso usar sua inteligência e 

desvincular-se do romantismo; do contrário, ficará sozinho. Por conseguinte, fica 

evidenciado o fato de o texto midiático apontar tendências comportamentais para a 

mulher moderna.   

Uma vez demonstrada a configuração do simulacro mulher solteira no texto de 

Marie Claire, é possível apontarmos considerações comparativas em relação ao 

simulacro mulher companheira figurativizado nos textos de Sou mais eu. Mas de que 

modo considerar tais isotopias /mulher solteira/ e /mulher companheira/ para traçar 

comparações?  

O simulacro mulher companheira corresponde ao valor /admissão/, ao passo que 

o simulacro mulher solteira é relativo ao valor /segregação/. Com base nos elementos 

figurativos construídos nos textos, pensamos em aspectos de conjunção e disjunção. 

Ainda mais, temos por base o grupo referente para a sociedade: o do simulacro mulher 

casada.  



Como já descrevemos aqui, o simulacro mulher companheira não está totalmente 

em conjunção ao grupo do simulacro mulher casada. No entanto, está disjunto do grupo 

do simulacro mulher solteira, pois o ator mulher companheira é figurativizado como o 

sujeito que não é solteiro, mas também não é casado. O motivo para a sociedade admitir 

o relacionamento união estável em tempos atuais é por considerá-lo semelhante ao 

casamento. Sendo assim, visualizamos dois momentos relativos ao estado do ator 

mulher companheira:  

 

ANTES                                                     DEPOIS 

                        SOLTEIRA                                          COMPANHEIRA 

 

Se o ator mulher companheira vive um relacionamento equivalente ao 

casamento, tem agora um companheiro, ou seja, um sujeito que cumpre o papel 

temático do ser que não só o faz companhia em seu lar, mas também com quem se 

relaciona afetiva e sexualmente. Isso somente tornou-se realidade, pois o ator mulher 

companheira não se comportou de modo fantasioso, ao não idealizar características para 

seu companheiro. Portanto, o ator mulher companheira não mais está sozinho. 

Consideramos, então, o valor /não sozinho/.  

Relativamente ao simulacro mulher solteira, de acordo com o que anteriormente 

expusemos aqui, é ele figurativizado como o sujeito que cumpre o papel temático do ser 

que está sozinho. Vive o estado de solteira, uma vez que seu objeto valor é encontrar o 

ser “perfeito”, correspondente às suas idealizações. Ainda mais, a exigência em nível 

elevado não permite ao ator mulher solteira reconhecer qualidades positivas nos 

parceiros. Por esse motivo, não está em conjunção ao grupo de referência – simulacro 

mulher casada, nem ao grupo de admissão – simulacro mulher companheira. Logo, ao 

ator mulher solteira corresponde o valor /sozinho/.  

Após termos demonstrado as comparações explanativas dos valores que 

configuram os simulacros mulher solteira e mulher companheira no momento de 

escolha de parceiros, passemos à discussão dos elementos que configuram o 

comportamento desses simulacros no que diz respeito à escolha de seus parceiros, ou 

seja, à escolha da “alma gêmea”.  



Figurativizam o simulacro mulher solteira os valores /superexigente/, /idealista/, 

/sonhadora/ e /insatisfeita/. Tais valores podem ser relacionados ao fato de o ator mulher 

solteira criar na imaginação um ser “perfeito”, tal qual um príncipe de contos de fada. 

Esse ser “perfeito” tem de ser educado, inteligente, bem-sucedido financeiramente e, 

além disso, bonito. Isso se comprova mediante a figurativização encontrada no texto de 

Marie Claire, Até quando esperar por ele (Neves, 2009, p. 62-66). Percebemos pela 

representação fotográfica do ator de filmes George Clooney (figura 1), cuja figura ronda 

o imaginário feminino como o “príncipe encantado dos tempos modernos”, ou seja, o 

“homem perfeito”. Corresponde, pois, a figura /George Clooney/ ao estereótipo homem 

perfeito, configurando os valores /educado/, /inteligente/, /bem-sucedido/ e /bonito/.  

 

(figura 1) 

Outrossim, encontramos exposto no texto o seguinte enunciado:  

 

É bem verdade que cada uma tem seus próprios critérios de seleção de um homem 
com quem dividir o teto. Mas algumas extrapolam. Quem nunca ouviu uma amiga 
dizer que dispensou aquele cara legal porque ele era introvertido e não se enturmava 
com os amigos? Ou porque ele não era tão culto quanto gostaria? E, ainda, porque 
era muito ligado à mãe? Essas mulheres têm um padrão de exigência tão alto que 
correm o risco de ficar eternamente insatisfeitas com o parceiro, mesmo quando 
todos ao redor não poupam elogios a ele. Nenhum homem real será capaz de 
corresponder às expectativas delas. (Neves, 2009, p. 62) 
 

 

Diante do enunciado transcrito acima, é possível estabelecer as figurativizações 

do simulacro que instaura a isotopia /alma gêmea/ para o simulacro mulher solteira, 

sejam elas /príncipe encantado/, /homem perfeito/ e /super-homem/.  



Em contraposição, temos os valores atribuídos ao ator mulher solteira. Tais 

valores são, dessa forma, /não superexigente/, /não idealista/, /não sonhadora/ e 

/satisfeita/, como está elucidado nos textos de Sou mais eu, Só vi meu noivo uma vez 

antes de me casar (Baeta, 2008, p. 21) e Vi e casei no mesmo dia (Decourt, 2008, p. 38). 

Vejamos os enunciados: “Estava diante do homem da minha vida. [...] Como eu [...] 

estava sentindo aquilo por um desconhecido com quem só tinha falado por telefone?” 

(Decourt, 2008, p. 38); “Quando vi as fotos do Marcos tive certeza que ele era o homem 

da minha vida” (Baeta, 2008, p. 21). 

Percebemos, então, que o ator mulher companheira não idealiza características 

para seus parceiros. É evidente o fato de prontamente aceitar as características físicas de 

seu parceiro, o que significa adequar-se à realidade e considerar apaixonantes as 

qualidades que o parceiro tem. 

 Ainda mais, estão presentes nos textos de Sou mais eu as representações 

fotográficas dos atores que cumprem o papel temático de companheiro (figuras 2 e 3). 

Suas características físicas são semelhantes a seres comuns, cuja beleza plástica não é 

equivalente àquela idealizada pelo ator mulher solteira e figurativizada pelo ator 

hollywoodiano George Clooney. Ficam, portanto, estabelecidas as figurativizações do 

simulacro que instaura a isotopia /alma gêmea/ para o ator mulher companheira. São 

elas as figuras /príncipe possível/, /homem real/ e /ser comum/.  

 

 



(figura 2) 

 

 

(figura 3) 

 

É notória a figurativização do pragmatismo do ator mulher companheira em Sou 

mais eu, tendo em vista a consideração da realidade e de sua adaptação a ela. Por essa 

razão, o simulacro alma gêmea em Sou mais eu está configurado pelo valor /bom o 

suficiente/.  

O simulacro alma gêmea em Marie Claire é figurativizado pelo valor /perfeito/. 

Assim, notamos o efeito de sentido de ficção criado para o ator alma gêmea. Pelas 

configurações /bem-sucedido/, /belo/, /produzido/ e /poderoso/ do ator “A” mulher, seu 

objeto valor é ter um companheiro que também cumpra o papel temático do ator “O” 

homem. Sendo assim, o ator “A” mulher idealiza as características para o ator “O” 

homem, representadas pelas figuras /bem-sucedido/, /belo/, /produzido/ e /poderoso/. 

São essas as figuras que constroem o simulacro que instaura a isotopia /homem 

perfeito/. Contudo, o ator homem perfeito não existe de fato; ele somente vive na 

imaginação do ator “A” mulher. Eis aí a figurativização da quimera do ator mulher 

solteira em Marie Claire.  

 

 

3 CASAMENTO: ADMISSÃO DO PARECER, SEGREGAÇÃO DO NÃO SER 

 



Concluímos, então, nossa análise após descrevermos as figurativizações dos 

simulacros mulher companheira e mulher solteira nos periódicos Marie Claire e Sou 

mais eu. Desse modo, relacionamos as valorações que compõem as isotopias figurativas 

desses simulacros aos regimes de interação social analisados por Landowski (2002, p. 

15) e explanamos as formas de vida construídas:  

 

           MULHER COMPANHEIRA                                  MULHER SOLTEIRA 

                      /não sozinha/                                                             /sozinha/ 

                            “UM”                                                                “OUTRO” 

 

 

 

                        ADMISSÃO                                                     SEGREGAÇÃO 

 

Ante o que expusemos na discussão, percebemos nitidamente que o grupo de 

referência é o mesmo de tempos atrás – o do simulacro mulher casada. Ainda 

predomina na sociedade o discurso tradicionalista que incentiva os seres a se casarem 

em conformidade com o estatuto legal.  

Relativamente ao grupo do qual pertence o simulacro mulher solteira, recebe 

figurativizações referentes à segregação. Na hipótese de que os seres não se casem, 

certamente serão segregados, pois estarão disjuntos do grupo de referência.  

Um aspecto de novidade encontrado nas figurativizações dos simulacros recai 

sobre o da mulher companheira. Se anteriormente a relação mantida em forma de 

concubinato era banida, atualmente é admitida. Agora, o relacionamento entre dois seres 

de sexo oposto, que vivem juntos mas não são casados, ou seja, não há oficialização 

jurídica, é denominado união estável, mediante estatuto legal.  

Dessa forma, para o simulacro mulher moderna prescinde a necessidade de 

oficialização jurídica que o declare legalmente casado. O casamento não mais 

corresponde ao ritual pelo qual espera desde a infância. Basta-lhe a intenção mútua de 

viver uma situação equiparada a do casamento institucional.  

Logo, a configuração das formas de vida da mulher moderna nos periódicos Sou 

mais eu e Marie Claire está baseada em tais aspectos de interação social. Encontramos 



veiculado o discurso da modernidade, o qual tem efeito de sentido de adequação de 

novos costumes aos padrões comportamentais. Isso então corresponde ao fato de os 

seres assegurarem suas posições nos grupos de referência. É nesse ponto que o discurso 

tradicionalista se entrecruza com o discurso da modernidade, pois os novos costumes 

não podem ser motivo para a exclusão.  

Por fim, afirmamos que o discurso midiático aponta tendências para o 

comportamento dos seres, não só no sentido de reforçar a manutenção de padrões, como 

também a adequação comportamental para que os seres não sejam segregados ou 

excluídos socialmente. 
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