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INTRODUÇÃO 
 

A literatura não é apenas algo que nos proporciona deleite e 
entretenimento, mas nos faz pensar em tudo ao nosso redor. Como aponto 
Cândido (2006, p. 21): “todos sabemos que a literatura, como fenômeno de 
civilização, depende, para se constituir e caracterizar, do entrelaçamento de 
vários fatores”. Um destes fatores, cremos ser a capacidade que a literatura 
tem de abranger e apontar os problemas existentes nas sociedades de modo 
geral. 

Segundo Zolin (2009) desde a década de 1960, com o desenvolvimento 
do pensamento feminista, a mulher vem se tornando objeto de estudo em 
diversas áreas de conhecimento. Dentre essas áreas destacam-se a Literatura 
e a Crítica Literária.  

Vários escritores abordam em suas tessituras temáticas sociais que 
problematizam diversas situações vividas pelas sociedades desde seus 
primórdios. Angela Carter é uma destas escritoras.  

RESUMO: Baseando-se nas teorias e estudos de Lúcia 
Zolin (2009) e Pierre Bourdieu (2002), objetivamos traçar 
um paralelo entre os perfis de Mulher: Mulher Sujeito x 
Mulher Objeto, e a subordinação da mulher frente aos 
valores patriarcais, tomando como objeto de análise o 
conto The SnowChild(1979), de Angela Carter, escritora 
inglesa, muito conhecida por sua literatura pós-feminista 
e seu realismo mágico. O conto trata-se de uma reescrita 
do conto Branca de Neve, dos Irmãos Grimm. No conto, 
observamos que com a aparição da Garota de Neve 
(SnowChild), a Condessa passa a elaborar várias 
estratégias para se livrar de sua oponente e manter seu 
lugar na sociedade, o que reflete a subordinação da 
mulher aos valores patriarcais presentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: The Snow Child; perfis de mulher; 
feminismo. 
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Angela Carter foi jornalista e escritora feminista de diversos gêneros e 
estilos, desde teoria e crítica literária até literatura infantil.  Nasceu na Inglaterra 
e viveu entre 1930 e 1992.  

Carter escreveu muitos romances, obras de não-ficção, antologias, 
assim como vários artigos. Estes artigos se incluem em jornais como The 
Independent, The Guardian e New Statesman. Muitos de seus famosos contos 
foram divulgados no rádio e algumas de suas obras ficcionais foram 
transformados em filmes. Além de completar o seu próprio trabalho, ela 
também tentou escrever uma sequela do famoso livro, Jane Eyre, que foi 
escrito por Charlote Brontë. No entanto, ela faleceu antes que pudesse ser 
concluída. 

Seus romances incluem Dança Sombra, Toyshop Magia, Heróis e 
Vilões, Diversas Percepções, The Donkey Prince, Senhorita Zem 1970, O 
amor, A Música Pessoas, Moonshadow, Noites no circo, que foi o vencedor do 
James Tait Preto Prêmio Memorial, Fogo artificial, Sábias Crianças e Sea-Cat 
& Dragon King, que foi lançado postumamente em 2000. 

Suas antologias incluem Expletives excluídos em 1974, a Câmara 
sangrenta, gatos quadrinhos e curiosos, Fantasmas americanos e Maravilhas 
do Velho Mundo. 

Angela Carter também publicou três obras de não-ficção, incluindo The 
Woman Sadeian & A ideologia da pornografia em 1978, Nothing Sacred em 
1982, e Imagens de Frida Kahlo, em 1989. 

A autora formou-se em literatura na Universidade de Bristol, atuou como 
jornalista, escreveu ensaios, poemas, críticas, scripts para rádio, contos infantis 
e colaborou com o cineasta Neil Jordan na criação do roteiro de A companhia 
dos lobos, baseado em O quarto do Barba-Azul, de sua autoria. Recebeu o 
prêmio John Llewellyn Rhys em 1967, por The magic toyshop; Somerset 
Maugham em 1968, por Several perceptions; e também foi ganhadora do 
festival Cheltenham Festival of Literature em 1979, por O quarto do Barba-Azul.  

O conto a ser analisado, The snow child, de Angela Carter, foi publicado 
em um de seus livros de contos chamado The Bloody Chamber and Other 
Stories em 1979. Com base em ZOLIN (2009) e BOURDIEU (2005) faremos 
uma análise do conto pela pespectiva da Crítica Feminista. Procuramos 
mostrar que o texto retrata o papel e o lugar secundário que a mulher ocupa na 
sociedade patriarcalista.  
 
 
A mulher objeto em Snow Child 
 

Neste conto temos a presença da mulher – sujeito e mulher objeto – que 
caracteriza o comportamento feminino em face dos parâmetros estabelecidos 
pela sociedade patriarcal.  

 
Na teoria feminista, o patriarcalismo é definido como o controle 
e a repressão da mulher pela sociedade masculina e parece 
constituir a forma histórica mais importante da divisão e 
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opressão social. É um vazio conjunto universal de instituições 
que legitimam e perpetuam o poder e a agressão masculina. 
(BEAUVOIR, 1980, p.198) 
 

Segundo Bonnici (2007) a ideologia patriarcal apresenta a mulher como 
imanência enquanto o homem é visto como transcendência. Beauvoir (1980) 
argumenta que o mais grave é que a mulher assimila o fato de que ela é objeto 
e, através da não-autenticidade e da má-fé, colabora na fabricação dos 
estereótipos que embasam a sua inferioridade. Os homens concebem a mulher 
como uma ameaça multiforme à vida masculina de transcendência. Liberdade 
e autonomia. Por outro lado, ela é fadada a permanecer na imanência, ou seja, 
sua vida. 

 
Direciona-se a finalidades específicas: ela se envolve em 
produzir e cuidar das coisas que são apenas meios, tais como 
comida, roupa e abrigo. Essas coisas são objetos 
intermediários entre a vida animal e a existência livre. 
(BEAUVOIR, 1988, p.569) 
 

De acordo com Simone de Beauvoir, a corporeidade da mulher e não a 
do homem o faz lembrar de sua natureza animalesca e de sua contingencia [...] 
“O homem sabe que a mulher é indispensável para ele satisfazer o seu desejo 
de perpetuar a raça humana” (BEAUVOIR, 1988, p.31). Como grupos 
oprimidos, as mulheres, embora se identifiquem umas com as outras, não se 
comunicam através de “ideias e projetos de interesse pessoal”, como fazem os 
homens. Elas se unem “por uma cumplicidade imanente” (BEAUVOIR, 1988, 
p511), num espaço diferente daquele ocupado pelos os homens e, ao mesmo 
tempo, tratam-se como rivais para a atenção masculina. São, portanto, 
capazes de [...] resistir à dominação masculina, mas não o fazem. 
Frequentemente escolhem o caminho mais fácil. “Sem dúvida é mais 
confortável suportar uma escravidão cega que trabalhar para se libertar”. 
(Beauvoir, 1988, p.309).  Ainda segundo a autora: 

 
Embora a opressão feminina se dê por vários meios, a crise de 
identidade no sujeito feminino acontece quando esta é 
hierarquizada ou até destruída por uma denigração cultural, ou 
seja, a opressão consciente ou inconsciente da personalidade 
por um modelo supostamente superior (o patriarcalismo) 
(Beauvoir, 1980, p.194). 
 

O resultado dessa opressão feminina é devido à dominância de uma 
ideologia masculina na sociedade, fazendo assim com que a mulher seja 
restringida a executar papéis exclusivamente ligados à sua biologia. O 
feminismo então movimento social, filosófico e político em suas  teorias busca 
alcançar a igualdade  pelos direitos das mulheres e seus interesses.  Partindo 
desse pressuposto pode-se considerar que a vitória desse movimento feminista 
é incontestável, visando que as mulheres a partir de então passaram de certa 
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forma a fazer parte integrante da sociedade, passando a frequentar 
universidades, se ascender profissionalmente, ter liberdade de escolha.   

A crítica feminista desenvolveu-se, mais precisamente, na segunda 
metade do século XX. Aponta-se, em geral, duas modalidades de 
desenvolvimento da crítica feminista, uma visa ao resgate de obras escritas por 
mulheres e que, no decorrer do tempo, foram relegadas ao ostracismo; a outra 
tem por meta fazer uma releitura de obras literárias, independentemente da 
autoria, considerando a experiência da mulher. 

Historicamente, pode-se apresentar o movimento feminista em três 
grande períodos ou ondas, que referem-se  à militância nos campos literário, 
cultural e político. Assim, pode-se afirmar que a crítica feminista sempre esteve 
inserida no movimento, acompanhando sua evolução. 

 A Primeira Onda, de acordo com Bonnici (2007), corresponde ao 
período que vai desde as últimas décadas do século XIX, quando se tornou 
mais expressiva a luta pelos direitos humanos, até as primeiras do século XX, 
com o movimento das sufragistas, que defendiam direito ao voto feminino. 

 Ainda em sua pré-história, a literatura feminista conquistou um marco 
poderoso com a publicação, em 1792, da obra A vindication of the rights of 
woman, escrita por Mary Wollstonecraft, em que defendia o direito das 
mulheres à educação e a igualdade entre homens e mulheres. 

 No início do século XX, destacou-se, sobremaneira, a produção literária 
e ensaística de Virginia Woolf, que denota uma consciência especial quanto à 
situação da mulher. Na obra Um teto todo seu (1980), a autora atribui a 
relativamente pouca produção literária feminina às condições materiais das 
mulheres, considerando o precário acesso à educação, às experiências da vida 
e à renda, o que restringe sua liberdade intelectual. No entanto, já sinaliza a 
ocorrência de transformações na sociedade dos anos vinte (séc. XX) o que 
abre possibilidades para a escrita literária feminina.  

A Segunda Onda teve início com a publicação de O segundo sexo, de 
Simone de Beauvoir, em 1949, obra que aponta, entre outros e relevantes 
aspectos, os mitos sobre a mulher, criados por escritores renomados como D. 
H. Lawrence. 

Simone de Beauvoir (1980)partindo da consideração de que a mulher 
nunca é o Um, mas sempre é o Outro, a autora aponta a subordinação 
feminina como uma questão ontológica, para ela, a submissão é o inessencial 
que não retorna ao essencial.   Essa obra foi um marco no pensamento 
feminista, discutindo a questão da mulher através de vários ângulos. Para a 
autora, o estatuto feminino é uma conquista, já que abre o segundo volume de 
sua obra com a frase emblemática: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. 
(BEOUVOIR, 1980, pg. 9)        

A Terceira Onda Feminista surgiu, de acordo com Bonnici (2007), em 
torno de 1990, nos Estados Unidos. A Terceira Onda apresenta uma pauta de 
reivindicações mais ampla do que o grupo da Segunda Onda, uma vez que 
engloba a teoria queer, a conscientização da negra, o pós-colonialismo, entre 
outros. Aponta como aspecto relevante a auto-estima sexual, uma vez que a 
sexualidade é também uma modalidade de poder. Feministas marginalizadas, 
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anteriormente, contribuem para estabelecer a identidade dessa onda que 
acredita ser a contradição e a negociação das diferenças uma das 
características mais significativas do feminismo contemporâneo. Essas 
posições, no entanto, não são aceitas pelas feministas da Segunda Onda, que 
criticam uma “imagem distorcida do feminismo transmitida pela mídia”. 
(BONICCI, 200753) 

Outro aspecto importante da crítica feminista foi o surgimento da 
possibilidade de se propor uma nova leitura de obras literárias, 
independentemente da autoria, considerando o ponto de vista feminino.  

Sempre foi muito difícil para a academia aceitar os estudos feministas 
como uma abordagem de análise literária. A historiografia literária no Ocidente 
sempre foi uma atividade reconhecidamente masculina, mas isso não impediu 
que as mulheres escrevessem. Elas apenas não eram lidas, no entanto 
conseguiam furar o cerco fazendo uso dos pseudônimos. Segundo Zolin 
(2009), para adentrar em um mundo literário extremamente dominado por 
homens letrados, muitas escritoras se valiam de peseudônimos masculinos 
para escapar das possíveis retaliações a seus romances. É o caso, por 
exemplo, de George Eliot, pseudônimo da Inglesa Mary Ann Evans, autora de 
The millon the floss; e também de George Sand, pseudônimo da escritora 
Francesa Amandine Aurore Lucile Dupin, autora de Valentine. Mas, em 
contrapartida, há algumas escritoras que conseguiram impor seus nomes 
nesse mundo de homem letrados, como por exemplo, Charlote Brontë, autora 
de Jane Eyre. Tanto na literatura de origem estrangeira, como na de origem 
brasileira, diversas foram as vozes femininas que romperam o silêncio e 
publicaram textos de auto valor literário, denunciando as opressões a que as 
mulheres eram submetidas, embora a crítica literária não tenha os reconhecido 
na época.   

A mulher também ficou, por longas décadas e séculos, com um papel 
secundário nas obras literárias. Aos homens eram dedicadas as principais 
personagens, as discussões, aventuras e reflexões. Zolin (2003) discute a 
respeito do estereótipo feminino nas obras literárias. Segundo ela, nas 
narrativas de autores masculinos, tudo tem uma perspectiva e um 
direcionamento totalmente masculinos, como se todos os seus leitores também 
o fossem. Logo, as personagens femininas ficam deixadas em um segundo 
plano, seguindo paradigmas de estereótipos e papéis. 

 
[...] as críticas feministas mostram como é recorrente o fato de 
as obras literárias canônicas representarem a mulher a partir 
de repetições de estereótipos culturais, como, por exemplo, o 
da mulher sedutora, perigosa e imoral, o da mulher como 
megera, o da mulher indefesa e incapaz, e entre outros, o da 
mulher como anjo capaz de se sacrificar pelos que a cercam. 
(ZOLIN, 2003, p. 170). 

 
Uma das questões iniciais formuladas pela crítica feminista era se as 

mulheres de fato não escreviam e, por isso, os homens eram constantemente 
tidos como referência literária ou se as suas produções eram boicotadas pela 
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crítica que. A saída, então, para algumas mulheres foi escrever dentro de um 
modelo masculino e analisadas a partir de abordagens masculinas. 

Por meio da crítica literária tem-se por finalidade focalizar a constituição 
do estilo e das características do patriarcalismo em uma determinada obra. 
Zolin (2009) considera que os debates permeados crítica literária ter por 
finalidades a transformação da condição de subjugada da mulher, rompendo 
com discursos tradicionais que reservam a mulher um lugar secundário em 
relação ao que é ocupado pelo homem, sendo a mesma também marcada pela 
submissão e pela resignação. A crítica feminista trabalha no sentindo de 
desconstruir a oposição homem/mulher e as demais oposições associadas a 
esta, expondo as mazelas sociais, o papel social que era destinado às 
mulheres.   Ainda segundo a autora (2009), a mulher pode ser vista como: 
mulher–sujeito ou mulher-objeto. Essas são categorias utilizadas para 
caracterizar as tintas do comportamento feminino em face dos parâmetros 
estabelecidos pela sociedade patriarcal. Enquanto a mulher-sujeito é marcada 
pela insubordinação aos referidos paradigmas, por seu poder de decisão, 
dominação e imposição, a mulher-objeto é marcada pela submissão e pela falta 
de voz. 

 O conto The Snow Child é uma adaptação pós-moderna do conto de 
fadas Branca de Neve, dos Irmãos Grimm. No conto de fadas original, Branca 
de Neve, a personagem feminina, se casa e vive feliz para sempre. A função 
social da mulher, neste período, era simplesmente o de ser apta a se casar e a 
procriar.  

As mulheres deveriam ser castas, prendadas, e totalmente submissas, 
pois só assim conseguiriam um pretendente. Ao se casar, o papel da mulher 
então se resumia simplesmente a zelar dos muitos filhos e do marido. O 
homem possuía uma espécie de certificado de propriedade da mulher, que era 
tratada e vista como um negócio, um mero adorno para o ambiente familiar.De 
acordo com Bourdieu (2005):  

 
É, sem dúvida, à família que cabe o papel principal na 
reprodução da dominação e da visão masculinas; é na família 
que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do 
trabalho e da representação legítima dessa divisão [...] Quanto 
à Igreja, marcada pelo  antifeminismo profundo de um clero 
pronto a condenar todas as faltas femininas à decência, 
sobretudo em matéria de trajes, e a reproduzir, do alto de sua 
sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e da 
feminilidade, ela inculca (ou inculcava) explicitamente uma 
moral familiarista, completamente dominada pelos valores 
patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade 
das mulheres (BOURDIEU, 2005, p. 103). 

 
Quando não fazia parte do patrimônio do pai, a mulher era patrimônio do 

marido. A mulher casada, não tinha escolha, devia subordinação total ao 
esposo, não podia falar, responder, opinar e nem participar de nada sem o seu 
consentimento. Porém a madrasta, por ser a vilã, ativa, articuladora sofre 
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castigo e punição. Há também a ideia de que de que a mulher necessita ser 
protegida por um homem que a salvará de todos os perigos, no caso o príncipe 
que se apaixona pela beleza de Branca de Neve.  

Na literatura há alguns estereótipos femininos como mulher sedutora 
e/ou perigosa e/ ou imoral como a personagem Lúcia do livro Lucíola, de José 
de Alencar, Capitu, de Dom Casmurro. Mulher megera como a personagem 
Juliana do livro O primo Basílio. E a mulher-anjo e/ou indefesa e/ ou incapaz ou 
impotente, como a personagem Teresa do livro Amor de perdição, de Camilo 
Castelo Branco. Sendo essa a única personagem caracterizada com uma 
conotação positiva. 

Na adaptação de Carter, a história é sobre duas mulheres, uma 
condessa e uma garota de neve. A condessa é a esposa do conde, o qual 
almeja uma mulher diferente para si. A garota é a idealização dessa mulher, 
por isso a condessa a odeia e tenta se livrar dela de várias maneiras, mas o 
conde protege a imagem da jovem. Durante o transcorrer da história,surge a 
partir dos desejos e pedidos do Conde, a menina de neve, branca e nua – 
imaculada e pura, que ainda não é uma mulher, porém que já poderia 
despertar fantasias eróticas masculinas. A garota de Neve do conto de Carter é 
a representação da famosa personagem Branca de Neve, do conto Little Snow 
White, escrito pelos Irmãos Grimm.  

A condessa correspondente à madrasta do conto de fadas que odeia a 
garota de neve e só consegue pensar em como poderia se livrar dela. A partir 
de então, a condessa vê a menina como sua rival e tenta encontrar um meio 
para tirá-la de seu caminho. Ela joga suas luvas na neve para que possa 
passar por cima da menina com o cavalo, quando esta fosse buscá-las e joga 
diamantes em um pequeno lago para que a moça se afogue ao tentar pegá-
los.Porém as tentativas são em vão, pois o conde impede que a menina vá 
buscar os objetos da condessa e diz que lhe comprará outros.“A condessa 
deixou cair sua luva na neve e disse para a menina que começa a olhar para 
ele, ela pretendia galopar e deixá-la ali, mas o Conde disse: ‘Eu vou te comprar 
novas luvas’”.(CARTER, 1979, s/p).    

Outro aspecto relevante se refere ao fato de a condessa ter seus 
pertences transferidos magicamente para a menina de neve, mostrando 
exatamente a perda de poder da mulher mais velha para a mais jovem e, 
principalmente, a cada gesto de gentileza do homem para com essa 
menina.“Em seguida, as botas saltaram dos pés da condessa para as pernas 
da menina.” (CARTER, 1979, s/p). A retomada de posse de seus pertences 
liga-se ao fato da retomada de posição da mesma. Como a garota de neve era 
simplesmente um fruto de desejo do conde, certamente não poderia manter a 
posição de uma esposa, e é justamente o que acontece. Quando a garota 
cumpre seu “destino” de objeto, a mesma é descartada, e a posição primordial 
retorna-se para a condessa.   
Finalmente, a condessa pede que a menina lhe busque uma rosa e isso o 
Conde diz que “não lhe pode negar”.“Quando a menina busca a rosa, se pica 
em um dos espinhos, sangra, grita e cai.”. “Assim a garota pegou a rosa, picou 
o dedo; picou; gritou; caiu.” (CARTER, 1979,s/p). 
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Podemos inferir que no conto a presença da rosa representa o amor da 
condessa. Quando ela pede à garota para pegar a rosa, ela morre ao espetar o 
dedo no espinho. O conde estupra o corpo morto da garota e este começa a 
derreter. Então ele retorna para sua esposa e entrega-lhe a rosa, porém a 
condessa a deixa cair, alegando que ela a fere. Nesse momento todos os 
pertences da condessa que estavam com a menina retornam a ela: “Agora, a 
condessa teve todas as suas roupas novamente.” (CARTER, 1979, s/p).
 Novamente reforça-se a ideia de retomada de posição, de poder, por 
parte da condessa. A única função da garota de neve era satisfazer os desejos 
do conde, e quando isso finalmente acontece, a mesma derrete. O uso do 
verbo “derreter” é uma metáfora do fato de a mesma ser descartada pelo 
conde. Logo que os desejos do mesmo são satisfeitos, sua atenção volta-se 
novamente para sua esposa, e a mesma reassume sua posição.  

Embora no início do conto a condessa seja representada com objetos de 
força e poder, como botas com esporas e casaco de peles, “Ela estava envolta 
em peles de raposas negras; ela calçava botas pretas brilhantes com saltos 
altos vermelhos e esporas”(CARTER, 1979,s/p), no decorrer do conto, ela 
aparece como uma mulher submissa que aceita os preceitos do marido para 
manter seu papel social. De acordo com Zolin (2009) a situação da mulher no 
mundo (a de oprimida) frustra lhe seu projeto humano de autoafirmação e 
autocriação. Diferentemente do homem, à mulher é vedada a possibilidade de 
ação, a mesma é oprimida, principalmente pela crença de que o destino de 
mulher é ser passiva, submissa perante o homem. As mulheres cumpridoras 
desse “destino” são tidas como aquelas que realmente cumprem seu papel 
com perfeição. Já os estereótipos de mulher sedutora, imoral e megera, são 
vistas pelo lado da conotação negativa, pois as mesmas se rebelam contra o 
que deveria ser sua prioridade, se encaixar nos perfis aceitáveis pela 
sociedade.   

A menina é vista apenas como um objeto de desejo do conde, tendo 
apenas a função de satisfazê-lo. Ao contrário dela, a condessa nunca perde 
seu posto, porém as duas podem ser consideradas mulheres objetos. A menina 
porque depois que o desejo é consumado é descartada e a condessa que 
acaba se vendendo, se tornando uma mercadoria, aceitando tudo o que 
aconteceu para manter seu título de condensa e seu marido. 

Cabe ressaltar ainda que a garota de neve além de existir apenas para 
satisfazer o gozo do conde, também se torna objeto de inveja da condessa. 
Com a sua morte e o desaparecimento de seu corpo quando tocado pelo 
homem, pode–se perceber que o objeto de desejo do Conde não se sustenta, 
comprovando que a existência da mulher não pode depender do patriarcado e 
seus desejos. O desaparecimento da jovem no final da história não leva para a 
morte da mulher, mas para a destruição das representações masculinas dos 
objetos de desejo. 

No conto de fadas Branca de Neve, a madrasta não consegue eliminar a 
rival. Já no conto de Carter, a condessa consegue eliminá-la. No fim do enredo, 
o discurso da condessa demonstra uma mudança de postura da mulher, 
mostrando a subjetificação e recuperação de voz.  Com a retomada de seus 
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pertences, que estavam em posse da garota de neve, a mulher volta a sua 
posição inicial. Já a menina passiva não encontra nem anões nem príncipe 
para salvá-la, apenas se fere.  Portanto pode-se compreender que a salvação 
não está na figura do príncipe encantado ou no casamento, mas na subversão 
dos valores presentes na sociedade patriarcal. 

Segundo Beauvoir (1980) o privilégio do homem, portanto reside no fato 
de sua “vocação de ser humano” não se chocar com seu destino de macho, ao 
contrário a mulher vive dividida entre essa mesma vocação e o seu “destino de 
mulher”. Concluindo que tal destino não está ligado apenas à questão da 
maternidade; sexualidade feminina, mas também para a perda de sua 
subjetividade. 

O ato sexual obriga a mulher a cumprir um papel de objeto passivo, 
enquanto para o homem é visto como algo congruente com sua 
transcendência. Partindo desta visão, Beauvoir (1980) questiona os motivos 
que levam a mulher a se submeter à opressão. No caso da condessa ela se 
submete a aceitar os desejos do Conte para manter sua posição social. 

 
Conclusão 

 
Por meio dos textos analisados pode-se concluir que ainda hoje muitas 

mulheres, assim como a condessa apresentada na história, se submetem aos 
seus maridos, a um casamento falido, atuando de modo extremamente passivo 
diante os valores sociais, em nome de manter o seu status social.  Podemos 
considerar que os meios de comunicação, as representações culturais da 
mulher muitas vezes as induzem para uma vida ilusória, fantasiosa criando 
então um estereótipo de mulher contribuindo para a sua situação de 
subordinada. Conclui-se então, que embora os tempos tenham mudado ainda 
se preserva alguns valores da sociedade patriarcalista devido a estereótipos 
culturais que influenciam a vida de muitas mulheres. 
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