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RESUMO
O presente trabalho compreende a realização de uma análise discursiva da Revista Guia Astral, enten
dida como artefato cultural difundido entre mulheres. O trabalho se insere nas teorizações produzidas
na perspectiva dos Estudos Culturais em Educação e dos Estudos de Gênero, sob o viés pósestrutru
ralista. A investigação propõe a problematização acerca do modo como esta revista atua como instru
mento pedagógico que por meio de previsões, conselhos e orientações relacionados a vida sexual têm
educado mulheres, embasada em tecnologias de gênero a serviço do biopoder. A produção deste artigo
está veiculada ao grupo Nós do Sul  Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Currículo, na linha de
pesquisa Perspectivas Feministas de Estudos e Investigações em Educação. O aporte teórico desen
volvese principalmente a partir das contribuições filosóficas e sociológicas de Michel Foucault, Guacira
Louro, Esther Diaz e Zygmunt Bauman. Esses interlocutores foram escolhidos por percebermos a exis
tência de um importante elo entre seus pensamentos e a análise social do contemporâneo. Os resul
tados do estudo marcam a presença de dispositivos de controle, tais como, mercado, relações e novos
modos de subjetivação que distorcem a vivência da liberdade de escolha de mulheres expostas a cons
tante erotização comercial manejada pelo biopoder na reafirmação das estruturas patriarcais da so
ciedade. Permanecendo estas submetidas aos dispositivos machistas. Deste modo, é produzido um
simulacro do ser e agir feminino através de estratégias de sedução e encantamento para o entendi
mento de que o corpo feminino e o sexo são prerrogativas para sucesso e felicidade.
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Contextualização do estudo
Este trabalho consiste numa análise discursiva da Revista Guia Astral5 compreendida

enquanto artefato cultural propagado entre mulheres. Ancorada em uma perspectiva pós
estruturalista e a partir dos aportes teóricos dos Estudos de Gênero e dos Estudos Culturais,
nossa investigação propõe discutir e problematizar como este artefato cultural funciona como
instância pedagógica que educa mulheres. Esta educação se dá por meio de previsões, con
selhos e dicas que visam orientam a vida sexual, criando um simulacro do ser e agir feminino,

1 Trabalho apresentado no GT “Novas (e velhas) tecnologias do género: biopoder, micropolíticas e dispositivos” do
V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Mestranda em Educação, Universidade Federal do Rio Grande  FURG. Email: anacarolinaestudosculturais@gmail.com.
3 Professora do Programa de PósGraduação em Educação, Universidades Federal do Rio Grande  FURG, email: di

nahqbeck@gmail.com. 
4 Professora do Instituto de Educação, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, email: joiceesp@yahoo.com.br
5 Revista brasileira, com 30 anos no mercado e tiragem anual de 45 milhões de exemplares, consumida por cerca

de 14 segmentos diferenciados. Pertencente a Editora Alto Astral. Disponível em: http://altoastral.com.br/ Acesso
em: 10042015.
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por meio de estratégias de sedução e encantamento para o entendimento de que o corpo
feminino e o sexo são prerrogativas para sucesso e felicidade.

Os resultados das análises dos dados apresentados neste artigo estão veiculados a um
estudo inédito desenvolvido na atuação como pesquisadoras no grupo Nós do Sul  Labora
tório de Estudos e Pesquisas sobre Currículo6, na linha de pesquisa Perspectivas Feministas
de Estudos e Investigações em Educação.

A investigação fundamentase, principalmente nas contribuições filosóficas e socioló
gicas de Michel Foucault7, Guacira Louro8, Esther Diaz9 e Zygmunt Bauman10. Percebemos
um importante elo entre estes/as autores/as na análise social do contemporâneo presente
em seus pensamentos. As aproximações com Michel Foucault se dão, essencialmente, pelo
modo como ele aborda o sujeito moderno, como “(...) produzido no interior de saberes e
não como produtor de saberes”. (Veiga Neto, 2014, p.44) O modo como Guacira Louro com
preende os corpos em sociedade pode ser interpretado através do processo de fabricação
dos sujeitos. Esta construção do corpo se manifesta de forma continuada, sútil e por vezes
imperceptível, são corpos marcados por inúmeros atravessamentos de discursos, represen
tações, práticas e símbolos. Esta conjuntura, nos permite realizar com maior rigor a análise
discursiva dos enunciados do material analisado. Ao que vislumbramos um entrelaçar nas
observações realizadas pela filósofa Esther Diaz sobre a sexualidade e o sexo em si a partir
de uma visão biopolítica que favorece à compreensão das tecnologias de gênero que mane
jam o biopoder na produção de diferenças sociais, culturais e educacionais. Por meio dos es
tudos do sociólogo Zygmunt Bauman é possível refletir a respeito das circunstâncias
sóciohistóricas e culturais que vêm moldando o mundo líquido moderno,  pautado pela efe
meridade, pelo consumo exacerbado e por avanços tecnológicos que pululam na sociedade
contemporânea; os quais têm sido utilizados por tabloides, como a revista Guia Astral, para
dar às mulheres o sentido de liberdade de escolha, quando na realidade, estão sendo atin
gidas por estratégias inteligentes de privação, de acordo com (Bauman, 2013, p. 34).

As reflexões propostas nesta análise são, sobretudo, necessárias porque urge a dissipa
ção das brumas11, dispositivos de controle – mercado, relações, novos modos de subjetivação
, que distorcem a vivência da efetiva liberdade de escolha da compreensão de felicidade e
sucesso vivenciada por mulheres. Mulheres que são expostas a constante erotização comer
cial, a cada dia mais precoce, manejada pelo biopoder na reafirmação das estruturas patriar

6 Vinculado a Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O Laboratório tem como líder o Prof. Dr. Márcio
Rodrigo Vale Caetano. Os estudos desenvolvidos tomam como referência as perspectivas culturais, feministas,
decoloniais e Queer, o Laboratório tem por objetivo problematizar o conhecimento e seus efeitos na produção
das diferenças sociais, culturais e educacionais e a compreensão dos currículos, como tecnologias pedagógicas
que objetivam educar os sujeitos para projetos de sociedade. 

7 Michel Foucault foi filósofo e professor da cátedra de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de France
desde 1970 a 1984. Seu trabalho se desenvolveu em uma arqueologia do saber filosófico. 

8 Guacira Louro, professora e pesquisadora foi fundadora do Grupo de Estudos e Relações de Gênero (GEERGE)
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 

9 Esther Diaz é epistemóloga e ensaísta Argentina. Foi professora na Universidade de Buenos Aires entre 1985 e
2005. É conhecida por introduzir o pensamento de Michel Foucault no ambiente acadêmico argentino. 

10 Zygmunt Bauman é sociólogo e professor emérito das Universidades de Varsóvia e Leeds, o qual cunhou a ferra
menta teóricoconceitual modernidade líquida, um conceito que abarca análises acerca das reconfigurações es
paçotemporais das sociedades contemporâneas.

11 Nevoeiro, neblina, névoa espessa no mar. 
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cais da sociedade, conforme (Diaz, 2010); e ainda submetidas aos dispositivos machistas.
Este é o iceberg.

Ferramentas teóricoconceituais
Tal qual navegador em meio a mares distantes, colhido por brumas espessas que lhe

toldam a visão, impedindoo de antever e mensurar os obstáculos em sua rota; assim somos,
os/as humanos/as, envolvidos/as por estratégias e tecnologias que distraem, tentam, sedu
zem, confundem e cercam propositalmente os/as sujeitos/as sociais no processo de produção
de sentidos. Levando indivíduos e coletividades a uma perigosa ideia de liberdade de escolha,
quando na realidade, estes/as têm sido produzidos/as no interior dos saberes postos na con
temporaneidade; período atingido, conforme (Bauman, 2014) por densa cegueira moral,
com consequente perda da sensibilidade nos tempos líquidos.

Tendo este porto por partida, delimitamos nosso estudo na compreensão das tecnologias
de gênero presentes na lógica discursiva apresentada na revista Guia Astral. Entendemos tec
nologia de gênero a partir de uma vertente posterior aos anos 1980, filiada às teorias póscrí
ticas (Meyer e Paraíso, 2014) e aos Estudos Culturais (Hall, 2006), sendo assim, a tecnologia de
gênero é compreendida por meio de uma noção produtiva de poder. Para (Bento, 2010)

O gênero, portanto, é o resultado de tecnologias sofisticadas que produzem corpossexuais.
As interpelações do/a médico/a fazem parte de um projeto mais amplo, que não antecede
ao gênero, mas o produz. A suposta descrição do sexo do feto funciona como um batismo
que permite ao corpo adentrar à categoria de humanidade. [...] O ato da linguagem, nessa
perspectiva, não é uma representação da realidade, mas uma interpretação construtora de
significados. (pp. 23)

Entendendo a revista em questão como artefato cultural, buscamos no pensamento do
sociólogo Bauman (2013) condições para compreender como este artefato está a serviço do
mercado de consumo, da obtenção do lucro e não da orientação e auxílio prometidos ao pú
blico leitor feminino, que compra a revista na esperança de solucionar seus dilemas e dúvidas.

(...) a capacidade onívora dos mercados de consumo, sua fantástica habilidade de aproveitar
todo e qualquer problema, ansiedade, apreensão, dor e sofrimento humanos – sua capaci
dade de transformar todo protesto e todo impacto de “força contrária” em proveito e lucro.
Por outro lado, com os mercados no controle total dos canais de representação, divulgação
e comunicação, as forças críticas e de oposição quase não têm escolha se não jogar de
acordo com as regras do mercado, e assim – de forma indireta, mas não menos poderosa –
endossar e reforçar o domínio do mercado. (Bauman, 2013, pp. 3031)

As palavras de Bauman demonstram o modo como por meio dos discursos postos na
mídia digital e impressa, propagandas por estas e outras tecnologias, as mulheres, estão
sendo construídas em seus modos de pensar, ser e agir. A contemporaneidade presente em
Bauman se manifesta também em Foucault, quando este coloca o/a sujeito/a como objeto
de discursos, como algo capaz de produzir e viver simultaneamente no mundo da linguagem,
das trocas, do trabalho, da vida. Linguagem e poder são pontos marcantes nos discursos e
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práticas discursivas. A revista Guia Astral constituise uma rede de discursos, saberes e prá
ticas institucionais e cotidianas, que sob a ótica foucaultiana atua como produtora e veicu
ladora de “verdades”, a priori, sem o questionamento moral destas “verdades”.

As leitoras da revista analisada constituem “[...] um corpo múltiplo, corpo com inúmeras
cabeças, se não infinito, pelo menos, necessariamente numerável”. (VeigaNeto, 2014, p. 73)
Razão pela qual são objeto para aqueles que exercem o biopoder. Compreendese este bio
poder como uma biopolítica da espécie humana, novos objetos de saber criados para con
trolar a própria espécie, no sentido da dimensão coletiva do indivíduo. Na modernidade as
práticas de governamento12 eram exercidas pela igreja, pela família e pelo estado. Na pós
modernidade, as artes de governar acontecem para além destas, por outras instâncias sociais
e econômicas, o poder tornase relacional e não vertical. Foucault, de acordo com Fischer
(2011, p. 239) associa ao poder a ideia de pulverização, revelandoo presente em todas as
relações e em todos os lugares, razão pela qual, foi classificado como o arauto da perseguição,
da falta de esperança e do aprisionamento perpétuo.

Na revista elegida, é possível observar a ação dos interesses econômicos do neolibera
lismo para a formação de uma coletividade consumidora voraz, desejosa da satisfação e de
uma felicidade associadas aos produtos anunciados, enquanto os enunciados presentes na
referida revista atuam diretamente no direcionamento das tecnologias de gênero utilizadas
na reafirmação de estruturas patriarcais da sociedade, o que em consonância com a filósofa
(Diaz 2010) é o próprio biopoder em ação. Esta pensadora observa a sexualidade e o sexo
em si mesmo a partir de uma visão biopolítica. Reiteramos as atraentes e profundas águas
dos Estudos Culturais, como espaço de localização de nossa análise, compreendendo que os
Estudos Culturais representam rupturas significativas. 

(...) em que velhas correntes de pensamento são rompidas, velhas constelações deslocadas
e elementos novos e velhos são reagrupados ao redor de uma nova gama de premissas e
temas. Mudanças em uma problemática transformam significativamente a natureza das
questões propostas, as formas com que são propostas e a maneira com que podem ser ade
quadamente respondidas. (Hall, 2006, p. 123)

Escolhemos a análise do discurso como vento propulsor das velas nesta jornada rumo
a novas terras, compreendendo estas terras como lugares que permitam a todos e todas vi
verem o pleno exercício da capacidade de escolha, despidos dos paradigmas impostos por
quaisquer naturezas de interesses. Esperamos sinalizar meios de abrir fissuras e romper o
iceberg que mantêm as mulheres sujeitas aos “dispositivos de sexualidades” sendo estes,
“[...] todos os discursos e as práticas que proliferam ao redor do corpo e de seus prazeres e
que foram operativos para a nascente economia capitalista”, subsequente, neoliberal, se
gundo as observações de Diaz (2010, p. 2).

12 Foucault (19781979) entende por governamentalidade o conjunto de tecnologias que possibilitam exercer uma
forma específica de poder cujo alvo é a população.
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Abordagem e estratégias metodológicas
A pesquisa foi realizada no ano de 2015, a partir da nossa veiculação como pesquisa

doras do Nós do Sul – Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Currículo. Atravessadas por
uma atitude póscrítica de investigação, o olhar que lançamos sobre o material analisado foi
minucioso, pois assim como Silva (2006, p.16) acreditamos que “selecionar é uma operação
de poder”. Sendo assim, não adotamos uma estratégia metodológica prédefinida, nos per
mitimos fazer uma bricolagem, que consiste em uma “composição feita de heterogêneos”
(Paraíso, 2013, p. 36). Para tanto, entendemos os conceitos como ferramentas teóricome
todológicas e operamos com algumas aproximações referentes aos conceitos do filósofo Fou
cault; para o qual “o discurso não descreve simplesmente os objetos que lhes são exteriores,
o discurso ‘fabrica’ os objetos sobre os quais fala” (Silva, 2000, p. 43). O material estava ex
posto em uma banca de jornal da cidade de Rio Grande/RS no Brasil, chamando nossa aten
ção pelos enunciados presentes na capa do material. A curiosidade científica nos moveu a
querer compreender: Quais práticas discursivas e quais relações de poder e de saber movi
mentam as engrenagens do referido discurso? E que efeitos estes poderiam causar nos/as
sujeitos/as a quem se dirigiam? 

Buscamos mapear as condições de possibilidade dos saberes e seus vínculos com relações
de poder. Buscamos explicar a existência e a transformação dos saberes, situandoos como
peças das relações de poder. Damos atenção às multiplicidades das relações de poder, aos
conflitos e às suas dispersões. Prestamos atenção ao fazer nossas análises, em uma micro
física do poder, em suas pequenas astúcias, em suas produções (saberes, práticas, sujeitos,
conflitos, raciocínios, pensamentos) e em suas exclusões. (Foucault, 2009, apud Meyer e
Paraíso, 2014, p.41)

Esta pesquisa atémse aos enunciados expostos nas capas da revista Guia Astral, sem
análise do conteúdo das reportagens, o que pretendemos fazer em outro momento. Delimi
tamos a amostra em sete exemplares, uma do ano de 2015 e 6 edições do ano de 2014. Im
portante esclarecer que esta revista é de tiragem mensal, estando no mercado há trinta anos,
desde 1985, com uma tiragem inicial de 40 mil exemplares. Tendo em 5 anos, 1990, alcan
çado o número de 250 mil exemplares e no ano de 2010, última contagem atualizada no site
da editora, atingido 14 segmentos diferenciados no mercado consumidor e a tiragem de
45.000.000 de exemplares. O custo da revista é R$ 2,50.  Não há restrição de idade na capa
da revista. 

Ousamos explicar a importância da metodologia na pesquisa como o significado da bús
sola para o navegante, o qual sem ela, depende de condições de visibilidade do céu para na
vegar, mas se nuvens encobrem os astros, não há como prosseguir. Nossa bússola difere da
usual porque não aponta sua agulha para um norte, não cremos no fixo, no estático, mas no
eterno movimento de sujeitos/as e objetos que como seres com vida criam e recriam signi
ficantes e significados. Construímos nossa bússola com o poetizar, pois como Meyer e Paraíso
(2014, p. 42) queremos o prazer do caminho, da superação de obstáculos, da dissipação das
nuvens dúvidas/questionamentos e do constante avistar de novos horizontes. E assim, es
crever sugestões de rotas, quais mapas cartográficos, quem sabe dar começo a abertura, a
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transgressão, a ações que subvertam, transgridam e multipliquem os sentidos percebidos,
para que possam atender as demandas do contemporâneo. 

Reflexões e análises
Disposta na figura abaixo encontrase a capa de 2015 da revista Guia Astral. Entendemos

o gênero como uma construção social e histórica, sendo assim, às tecnologias de gênero im
plicadas na construção dos enunciados da revista, permitem a compreensão de que a Guia
Astral está sendo endereçada a um determinado tipo de sujeito/a e que opera para a cons
trução das imagens de mulheres, atuando na produção dos corpos e significados femininos.
A mulher posta na revista é uma mulher entendida como objeto sexual, um corpo a serviço
do homem. Porque as mulheres precisam ser “boas de cama”? Na capa abaixo diz: “Previsões
e dicas para o cara comer na sua mão”, este enunciado evidencia um desrespeito a este outro
ser mencionado de maneira pejorativa. Em outro ponto podemos perceber que um/a espe
cialista, sujeito/a autorizado/a pela voz da ciência a dar as dicas sobre sexo é quem exerce a
voz acerca das orientações, e estas funcionam como instâncias educativas direcionadas
aos/as leitores/as.

Figura 1. Fotografia da capa da Revista Guia Astral, 2015, acervo pessoal das pesquisadoras.

Nas sociedades modernas – pelo menos nas sociedades ocidentais, dentre elas expressiva
mente a brasileira – a sexualidade parece assumir centralidade. Por toda parte vendemse
produtos apelando para o sexo, uma porção de especialistas e celebridades pretende nos
ensinar técnicas e estratégias para manter os corpos atraentes e jovens; médicos e psiquia
tras, bem como conselheiros, orientadores religiosos, etc. prescrevem práticas sexuais ade
quadas e condenam outras tantas. (Louro, 2010, p. 333)
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A seguir, apresentamos seis capas selecionadas entre as doze edições do ano de 2014,
tomando por pontos de análises as imagens e os enunciados escritos nas mesmas. Lançamos
nossas luzes sobre cinco pontos recorrentes em todas as edições, sendo estes: o forte apelo
sexual; a colocação da satisfação do gênero masculino como atributo crucial para felicidade
no relacionamento, o fomento do pensamento mágico como solução dos problemas de
saúde, financeiros e de relacionamento; a apresentação de corpos magros e jovens como
única maneira de representar a mulher. 

Figura 2. Capas das Revistas Guia Astral, 2014 (adaptado de):
http://guiaastral.uol.com.br/2011/revista/edicoesanteriores/ 

Exploradores quase sempre encontram o inesperado ao distanciaremse de seu cais,
assim tornouse evidente ao observarmos as fotografias das mulheres escolhidas como capa,
que de fato, nenhuma mulher negra foi representada. Mesmo que este não seja o mote
dessa pesquisa, é impossível não marcar este achado, face à gravidade do ato, até porque
esta situação corrobora para a ausência de representações que demarquem os diferentes
modos de ser mulher brasileira. Mulheres que se distanciam do modelo branco europeu.
Tendo em vista que a população brasileira é constituída através da miscigenação racial.
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As questões estudadas representam dispositivos sociais machistas, nos quais as cons
truções sociais permanecem a serviço do poder sexual do macho, mesmo que as mulheres,
por estratégias de depravação13 sejam levadas, de maneira sutil, a contribuir para a manu
tenção do esquema patriarcal, como exposto por Diaz (2010). 

Conclusões

O processo de “fabricação” dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase im
perceptível. Antes de tentar percebêlo pela leitura das leis ou dos decretos que instalam e
regulam as instituições ou percebêlo nos solenes discursos das autoridades (embora todas
essas instâncias também façam sentido), nosso olhar deve se voltar especialmente para as
práticas cotidianas em que se envolvem todos os sujeitos. São pois, as práticas rotineiras e
comuns, os gestos e as palavras banalizados que precisam se tornar alvos da atenção reno
vada, de questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja
exatamente essa: desconfiar do que é tomado como “natural”. (Louro, 2007, p. 63) 

A revista Guia Astral adequase as palavras da autora supracitada, pois apresenta as
questões demarcadas na metodologia sob o manto de aparente naturalidade, quando, no
entanto, aborda a sexualidade como corpo de poder, dispositivos de sexualidade que de
acordo com Foucault, tiveram início no começo da modernidade, período em que os bur
gueses tratavam seus hábitos sexuais de modo “higiênico”, procurando controlar seus desejos
para que tivessem uma descendência saudável. Diaz (2010) reforça a ideia foucaultiana de
que esse controle foi repassado para a coletividade, a qual, sob resquícios do período vito
riano, tentava impor a proibição de abordarse a sexualidade. Entretanto, tal atitude trouxe
justamente o efeito inverso e uma multidão de discursos sobre sexualidade e práticas ativa
doras do desejo sobrevieram inevitavelmente. Em todos esses discursos o lugar da mulher é
colocado em posição de subserviência ao homem, atribuindolhe incapacidade de obter rea
lização pessoal e sucesso distante da “proteção” masculina. Existe nas sociedades contem
porâneas, uma violência benévola14 (Felipe, 2015), a autora elucida que essa violência se
apresenta na forma de atitudes invasivas ou controladoras, que tolhem a liberdade da mu
lher. Assim como, nas tecnologias de gênero a serviço do biopoder, que atuam no controle
dos comportamentos dos corpos, de ideários de consumo, objetivados pelo neoliberalismo.
As capas da revista Guia Astral nada mais são do que a ponta do iceberg, o corpo deste, con
siste no próprio exercício do poder capitalista neoliberal e das demais formas de governa
mentalidade. A ciência, a religião, a instituição tradicional da família, as quais permanecem
educando, de modo formal ou não, as mulheres e o próprio coletivo humano para a manu
tenção das forças de poder patriarcais e ancestrais. Estas forças constituem uma herança
cuidadosamente multiplicada atualmente pelas figuras midiáticas que continuam perpe
tuando o conceito de que a mulher é um objeto de satisfação do prazer masculino. Hoje, sé

13 “A depravação é a estratégia mais inteligente para a privação. [...] tratase de fato de uma técnica insidiosa – que
torna agradável a privação contínua e faz da servidão algo percebido e sentido como liberdade de escolha” (Bau
man, 2013, p. 34).

14 Conceito que explica a violência disfarçada de proteção.
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culo XXI, a mulher ainda está a serviço do homem em muitos artefatos da cultura. O patriar
cado é mantido.

Fica expresso nosso compromisso social para com este artigo, na vontade de que re
verberem novos saberes e infindáveis compreensões, que sejam luminares para o alcance
das terras desejadas, o respeito e a valorização da mulher na sociedade contemporânea.
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