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RESUMO

Ao adentrarmos o campo dos estudos linguísticos, encontraremos vários aportes teóricos, cada qual apresentando suas particularidades específicas que vão, ao longo do tempo

sofrendo mudanças de acordo com aspectos que surgem no decorrer das pesquisas realizadas. Dentre as teorias elegemos para a presente apresentação a Análise do Discurso

(doravante AD) e os estudos realizados por Michel Foucault são de fundamental relevância para esse escopo teórico. Para a AD o discurso deve ser considerado como um lugar

do não-estável, do não lógico, do não-aparente. Ele é produzido historicamente e disperso ao mesmo tempo, é peculiar no sentido de que sua historicidade que é única e não se

repete. O acontecimento que permeia a produção discursiva também não é algo factual, datado cronologicamente, mas disperso e descontínuo. Partiremos do pressuposto que

Foucault (2006) menciona em sua aula inaugural do Collége de France que o discurso é muito mais que enunciar algumas palavras sobre um determinado assunto, pois de

acordo com o estudioso, o discurso não é livre, ele obedece a leis que estão fora do próprio discurso. Através das análises dos discursos veiculados na mídia impressa Jornal das

Moças sobre o “ser mulher” buscaremos compreender como o discurso está vinculada a história que margeia a sua produção. Analisaremos como as condições de produção, tais

como: a não inserção da mulher no mercado de trabalho e outras emergem na materialidade discursiva e quais sentidos são produzidos nesta mídia. Podemos concluir que o

discurso acerca do “ser mulher” analisado na presente apresentação possibilita vislumbrar as condições de sua produção e percebermos claramente que um dado enunciado só é

veiculado em um determinado momento tendo em vista as condições históricas que determinam a sua produção. Sendo assim, o discurso deve ser considerado como um lugar

do não estável, do não lógico, do não aparente. 
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