
VVII  EEPPCCCC  
CESUMAR – Centro Universitário de Maringá 

Maringá – Paraná – Brasil 

 

ISBN 978-85-61091-05-7 
 

VI EPCC 
Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar 

27 a 30 de outubro de 2009    
 
 

 
 

UNIVERSO FEMININO: A CONSTRUÇÃO DO UNIVERSO FEMININO POR 
FERNANDA YOUNG 

 
 

Thaís Fernandes Koga1 
 
 

RESUMO: Este trabalho propõe a análise do programa Irritando Fernanda Young para a compreensão do 
processo de construção de sentido da imagem da mulher. A escolha do tema é devido às diversas 
modificações que o gênero já sofreu na sociedade, como terem apenas função da reprodução, na 
Antiguidade, ou terem atividades restritas, no Renascimento. Mesmo atualmente, esta imagem vem sendo 
modificada, inclusive pelos meios de comunicação, que influenciam na formação da beleza e imagem da 
mulher. Assim, a investigação da construção da imagem do feminino se justifica pela importância dos 
estudos da mulher, visto que o gênero sofre re-significações de acordo com o contexto histórico. Para a 
realização do projeto serão analisados os quatro primeiros programas da temporada de 2009. Irritando 
Fernanda Young é um programa televisivo, transmitido pela GNT, emissora que tem as mulheres como 
público-alvo. Porém, o programa não é direcionado ao público feminino, mas chama a atenção devido a 
irreverência e forte personalidade da apresentadora. Fernanda Young é desbocada e não tem receio em 
expor suas idéias, por isso constrói um universo com atitudes e pensamentos do feminino. Com a 
problemática: como acontece a significação da mulher no programa Irritando Fernanda Young, o projeto 
busca entender os significados da linguagem utilizada ou relacionada a imagem da mulher no programa e 
refletir sobre a construção da representação feminina, utilizando como objetos de análise termos, imagens 
ou a linguagem que a apresentadora e os convidados expressarem nos quadros do programa. A partir do 
referencial teórico da semiótica, será realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo como base as autoras 
Lúcia Santaella e Irene Machado, para a percepção e aprofundamento das diferentes vertentes da 
semiótica. Primeiro se utilizará conceitos da semiótica peirciana para o entendimento do que é e como os 
signos funcionam, depois a utilização da semiótica da cultura, para compreender o processo de significação 
dos diferentes sujeitos e objetos na sociedade, focando a semiosfera do universo feminino. 
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