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 Não se nasce mulher: torna-se.  

 (Simone de Beauvoir) 
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   REPRESENTAÇÃO FEMININA NO DISCURSO DA REVISTA VEJA:  

UM ESTUDO DIACRÔNICO 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a construção de sentidos e a formação da 
identidade feminina nas páginas da revista Veja, compreendida como um veículo de 
propagação de valores sócio-históricos, culturais e ideológicos. Para tanto, parte de um estudo 
diacrônico de algumas reportagens abordadas na Veja (da década de 60 aos dias atuais), 
tomando como base a Análise do Discurso (AD) de linha francesa. Mais especificamente, 
trata-se de uma análise de conteúdo, na qual se busca evidenciar a figurativização da mulher, 
a construção de sentidos, bem como as características discursivas apresentadas em tais 
reportagens. No que se refere à metodologia, caracteriza-se como sendo uma pesquisa de 
natureza qualitativa, documental e bibliográfica; fundamentando-se em autores como 
Fernandes (2005), Pêcheux (2008), Orlandi (1996; 2001), dentre outros. Após as análises, 
podemos perceber que o discurso é moldado a partir das ideologias dominantes em cada 
período histórico. Verificamos que a representação feminina na mídia impressa e/ou digital 
mudou ao longo dos tempos, demonstrando as conquistas da mulher em uma sociedade 
essencialmente patriarcal; avançando da submissão e conservadorismo ao contexto da 
modernidade. 
 
Palavras-chave: Mulher. Gênero. Discurso. Identidade. 
 

 

 

REPRESENTATION OF WOMEN IN SPEECH REVIEW SEES:  

A DIACHRONIC STUDY 

Abstract: This paper aims to analyze the construction of meaning and the formation of 
female identity in the pages See, understood as a vehicle for the spread of socio-historical, 
cultural and ideological values. Therefore, part of a diachronic study some reports addressed 
in Veja (the 60s to the present day), based on Discourse Analysis (DA) of the French line. 
More specifically, it is a content analysis, in which it seeks to demonstrate the figurativização 
of women, the construction of meaning and discursive characteristics presented in such 
reports. As regards the method, it is characterized as a qualitative search, documents and 
literature; basing on authors like Fernandes (2005), Pêcheux (2008), Orlandi (1996, 2001), 
among others. After analysis, we can see that the speech is molded from the dominant 
ideologies in each historical period. We found that female representation in print and / or 
digital has changed over time, demonstrating women's achievements in an essentially 
patriarchal society; advancing the submission and conservatism to the modern context. 
 
Keywords: Woman. Genre. Speech. Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o papel social da mulher sempre foi o de submissa ao homem, ou seja, 

sua função era satisfazer primeiro o pai, depois o marido e, consequentemente, os filhos; além 

disso, os afazeres domésticos em geral eram atividades puramente femininas. Observando o 

longo período que se estabelece entre 1960 e 2013, pode-se dizer que houve mudanças 

significativas na vida da mulher e na forma como ela é vista na sociedade, tanto pelos homens 

como por ela mesma. O fato é que as mulheres têm alcançado grandes conquistas no mercado 

de trabalho e no próprio lar, tornando-se cada vez mais autônomas; o que se deve à instituição 

do direito constitucional de igualdade entre os sexos, pela Constituição (1988), que concede 

vários direitos às mulheres. 

Partindo dessa perspectiva, tomamos a mulher como enfoque principal de nossa 

análise. Para isso, analisamos a figura feminina e como ela se apresenta em seis reportagens 

publicadas na revista Veja entre 1968 a 2013: “Por quem chora Ana Maria Palmeira (ed. 03, 

1968); “A Mulher no Trabalho” (ed. 475, 1977); “A mulher de hoje” (ed. 629, 1980); “Elas 

querem mais sexo e prazer” (ed. 1299, 1993); “Elas venceram” (ed. 1674, 2000); “Filhos? 

Não, obrigada” (ed. 2323,  2013). 

Ao que sabemos, os meios de comunicação agem como ferramentas de representação 

social, uma vez que neles estão presentes costumes, culturas, ideologias, hábitos e formas de 

vida de uma comunidade. Nesse sentido, através da análise de determinada revista ou jornal, 

podemos ter uma ideia geral de como se comporta uma sociedade em épocas distintas, 

específicas. Tomando como referência o suporte midiático da revista, é importante atentarmos 

para a elaboração de suas reportagens, os recursos linguísticos utilizados pelo texto 

jornalístico para determinada função comunicativa, que função social esse veículo exerce e 

como atua na propagação de valores socioculturais.  

A partir do nosso objetivo principal, de analisar a construção de sentidos e a formação 

da identidade feminina nas páginas da revista Veja, especificamos nossos objetivos: 1. 

Compreender a função social em que a revista atua como um veículo de propagação de 

valores socioculturais; 2. Reconhecer o contexto social e a progressão da representação 

feminina ao longo das últimas décadas; 3. Expor algumas questões sociais, tais como: a 

submissão feminina numa sociedade essencialmente patriarcal, quais avanços políticos foram 

conquistados e quais recursos linguísticos são utilizados pelo texto jornalístico para 

representação da mulher.  
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Para a composição do corpus, utilizamos o suporte virtual da revista em seu acervo 

online. Quanto aos estudos bibliográficos, buscamos respaldos nos aportes teóricos da Análise 

do Discurso (doravante, AD), dentre os quais destacamos: Fernandes (2005), Pêcheux (2008), 

Orlandi (1996; 2001), dentre outros autores. 

Nossa pesquisa se constitui como descritiva e analítica, de cunho bibliográfico e 

documental; e tem por natureza uma abordagem qualitativa à luz dos estudos discursivos, 

demonstrando como se dá a construção de sentido e da identidade feminina nas páginas da 

Revista Veja. Para tanto, dividimos nosso trabalho em tópicos. Inicialmente, discutimos 

acerca da noção de gênero e das relações patriarcais. Na sequência, tratamos de questões 

como sentido, identidade, sujeito e ideologia; apresentando as diversas faces do discurso, por 

meio da AD de origem francesa. Fizemos ainda uma breve explanação da história do suporte 

da nossa pesquisa, a Revista Veja; seguindo da análise do corpus e das considerações finais. 

Por fim, indicamos as referências bibliográficas que nos guiaram para a construção deste 

estudo.  

 

2 NOÇÃO DE GÊNERO E RELAÇÕES PATRIARCAIS 

 

Embora seja evidente a diferenciação biológica entre os sexos, o conceito de gênero 

não se limita apenas a esse aspecto, no sentido em que o indivíduo vai construindo sua própria 

identidade ao longo do tempo. Desse modo, a feminilidade e/ou masculinidade são elementos 

que se constituem no interior das práticas sociais, enquanto construções sociais. Em 

conformidade com esse pensamento, Alves & Pitanguy (1985) discorrem que o conceito de 

gênero pode ser entendido como uma construção sociocultural que atribui ao homem e a 

mulher papéis diferentes dentro da sociedade.  

Contudo, vale lembrar que alguns padrões impostos pela sociedade tendem a 

contrariar essa perspectiva de construção social, contribuindo para a fixação de um modelo do 

masculino e do feminino, tendo em vista a sua dimensão biológica, comportamental, sócio-

histórica e cultural. Considera-se que a fuga a esses padrões resulta nas relações 

discriminatórias de gênero. 

 
A definição de gênero, masculino e feminino, nada teve de neutro na 
construção do funcionamento das sociedades humanas. O gênero foi 
fundamental no exercício do poder, que resultou na dominação do sexo 
masculino e subordinação do sexo feminino (ROCHA, 2009, p. 50).  
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Considerando as relações de poder que se instauram no seio social, destacamos as 

relações patriarcais na formação de estereótipos de gênero, quase sempre relacionados à ideia 

de que o homem é um ser dominante na sociedade e, por isso, deve se portar como tal; como 

também ao fato de que a mulher é um ser frágil que deve ficar em segundo plano. De acordo 

com Rocha (2009), o sistema patriarcal estabeleceu-se através do conhecimento do homem 

quanto à sua participação na concepção humana e pela sua força física. Na sociedade 

patriarcal, o homem sempre foi agraciado com uma variedade de prêmios, tais como dinheiro, 

status, reconhecimento público e posses; enquanto o homem assumia o papel de senhor, a 

mulher passava a ser sua propriedade, não sua companheira. Os homens passaram a controlar 

a sexualidade feminina, iniciando, com isso, a era do patriarcado, um regime social em que o 

patriarca exerce autoridade preponderante sobre suas propriedades, dentre elas, a própria 

mulher. 

  

A ideologia patriarcal existe há cerca de 5 mil anos e sua história se 
confundiu com a da própria civilização humana. Essa estrutura fomentou a 
sujeição física e mental, restringiu a sexualidade e cerceou a liberdade 
feminina. O patriarcado colocou a mulher submissa ao homem (ROCHA, 
2009, p. 49). 

   

Historicamente, o patriarcado é o mais antigo sistema de dominação e/ou exploração. 

Posteriormente aparece o racismo, quando certos povos se lançam na conquista de outros, 

menos preparados para a guerra. Em muitas destas conquistas, o sistema dominação-

exploração do homem sobre a mulher foi estendido aos povos vencidos. Com frequência, 

mulheres de povos vencidos eram transformadas em parceiras sexuais de guerreiros 

vitoriosos. São múltiplos os planos da existência cotidiana em que se observa essa dominação, 

um extremamente significativo para as mulheres foi quando elas saíram da vida privada e 

alcançaram direitos políticos e civis, adentrando aos serviços públicos, ao lado dos homens. 

Desde então, a relação e os papéis desempenhados pelos gêneros na sociedade não 

permaneceram mais como antes.  

Apesar dessa conquista, no seio da família, a dominação masculina pode ser observada 

em praticamente todas as atitudes. Ainda que a mulher trabalhe fora de casa, cabe-lhe realizar 

todas as tarefas domésticas. Como, de acordo com o modelo pré-estabelecido, os afazeres 

domésticos são “coisas de mulher”, o homem raramente se dispõe a colaborar para tornar 

menos dura a vida de sua companheira. Sendo assim, podemos observar que o patriarcado não 
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se resume a um sistema de dominação modelado pela ideologia machista, ele é também um 

sistema de exploração. 

 

3 AS DIVERSAS FACES DO DISCURSO 

 

A segunda metade do Século XX é marcada por relevantes pesquisas na área da 

linguagem, com destaque na Análise do Discurso (AD) de linha francesa, a qual tem como 

principal precursor Michel Pêcheux. Em seus estudos, Pêcheux (2008) desenvolve a ideia de 

que a linguagem é uma importante forma material da ideologia, e é com base nisso que ele 

proporciona uma grande contribuição aos estudos linguísticos. 

De modo geral, a AD  propõe-se a interpretar a linguagem em funcionamento, levando 

em consideração aquilo que não está visível no texto ou na fala, mas nas entrelinhas. Portanto, 

analisa as estratégias de construção de um texto, oral, escrito, multimodal, bem como seus 

sentidos. No Brasil, a precursora da AD foi Eni Puccinelli Orlandi. Como explica essa 

linguista, “no discurso observa-se o homem falando, o homem sócio-histórico, membro de 

uma determinada forma de sociedade, como também visa compreender como os objetos 

simbólicos produzem sentido” (ORLANDI, 2001, p. 78). Desse modo, e em conformidade 

com Orlandi (1996), compreende-se o discurso como um fenômeno social, em que as 

formações discursivas determinam o que pode e deve ser dito. 

Partindo do princípio de que, para a AD, todo indivíduo se insere em um determinado 

contexto social e histórico, pode-se dizer que cada sujeito tem a própria realidade, ideologia e 

identidade marcadas em seu discurso. E uma vez que o discurso (objeto de estudo da AD) está 

intrinsecamente ligado ao sujeito, é preciso também conceituá-lo. Fernandes (2005) explica 

que, para Foucault (2008), o discurso diz respeito a um conjunto de enunciados que se apoia 

na mesma formação discursiva, materializando-se na língua e nos textos. Assim, “entre os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas” teremos uma formação 

discursiva (FOUCAULT, 2008, p. 43). 

Ainda segundo os estudos de Fernandes (2005, p. 20), podemos afirmar que “discurso, 

tomado como objeto da AD, não é a língua, nem texto, nem a fala, mas que necessita de 

elementos linguísticos para ter uma existência material”. Com isso, entendemos que o 

discurso não se encontra exclusivamente nas questões linguísticas, mas que ele se apresenta, 

sobretudo, nas questões sociais e históricas. Nesse sentido, analisar os discursos é pensar na 

relação entre homem, história e sociedade, atentando para o fato de que as práticas sociais é 
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que vão determinar os efeitos de sentido que um determinado discurso pode ter. Sendo assim, 

entendemos que uma mesma palavra ou expressão pode ter inúmeros sentidos, dependendo de 

onde, como e em que contexto social e histórico eles são produzidos. 

O discurso é entendido como a linguagem em interação, ou seja, a linguagem 

enquanto discurso não é apenas um instrumento de comunicação, mas uma produção de um 

determinado grupo social influenciado por uma ideologia. Em outras palavras, o discurso é a 

linguagem produzida pelos indivíduos em seus contextos específicos, com suas características 

políticas e ideológicas. Ao analisar um discurso, o estudioso deve pesquisar as suas condições 

de produção, isto é, estudar os sujeitos da enunciação, a época e o lugar em que estão 

inseridos, pois de acordo com quem e de onde se enunciam ou são enunciados, os sentidos do 

discurso são diferentes.  

Diante disso, podemos inferir que os discursos refletem as mudanças que ocorrem no 

tempo, no sentido em que procuram se adaptar ao contexto atual, ao mesmo tempo em que 

retomam épocas que marcaram a história. A marca de outros tempos, de expressões e de 

outros discursos presentes na memória do povo é um recurso bastante utilizado pela mídia, 

através da elaboração de enunciados específicos nos quais os conteúdos e imagens são 

interligados entre si, revelando diferentes visões de mundo. Um exemplo dessa representação 

das visões de mundo pela mídias é a maneira como a figura feminina é abordada nesse 

âmbito. Nesse contexto, os valores femininos estão relacionados com a beleza, com o amor, o 

romantismo, a sensibilidade, a intuição e outros, sempre buscando abordar a mulher com 

elementos do seu universo, como veremos a seguir.  

 

3.1 O SUJEITO DO DISCURSO 

 

A voz que fala no enunciado traz consigo várias vozes sociais, a que chamamos de 

polifonia, que são, segundo Fernandes (2005, p. 36), vozes oriundas de diferentes espaços 

sociais e diferentes discursos, constitutivas do sujeito; e é através desse conceito de polifonia 

e da própria composição da palavra que podemos afirmar que o sujeito não é homogêneo.  

Para Orlandi (1999 apud FERNANDES, 2005, p. 22), “O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”. 

Desse modo, entendemos discurso como as palavras, as ideias e a visão do homem diante do 

mundo, representando o sujeito discursivo. 
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A AD  pretende mostrar que nenhum discurso é neutro, mas perpassado por outros 

discursos, de modo que seu estudo não pode ser desvinculado das práticas sociais que o 

envolvem. Analisá-lo é pensar na relação entre homem, história e sociedade. Diante disso, 

vamos nos deter ao sujeito discursivo abordado na AD. Este sujeito deve ser considerado 

sempre como um ser social, apreendido em um espaço coletivo. 

 

Trata-se de um sujeito não fundamentado em uma individualidade, em um 
‘eu’ individualizado, e sim um sujeito que tem existência em um espaço 
social e ideológico, em um dado momento da história e não em outro 
(FERNANDES, 2005, p. 33).          

 

Na AD  é importante compreendermos a noção de sujeito discursivo e, como nos diz 

Fernandes (2005), na perspectiva dessa área de estudos ele não é um ser humano 

individualizado, que tem uma existência particular no mundo, mas um ser social, pois está 

inserido em um determinado espaço ideológico, social e histórico. Sendo assim, a voz desse 

sujeito revela o seu lugar social, expressa um conjunto de outras vozes integrantes desta 

realidade social; de sua voz ecoam vozes constitutivas e/ou integrantes desse lugar sócio-

histórico. O sujeito do discurso reflete em sua fala as representações do seu tempo e de seu 

espaço. “Compreender o sujeito discursivo requer compreender quais são as vozes sociais que 

se fazem presentes em sua voz” (FERNANDES, 2005, p. 35). 

Foi visando esse sujeito que, a partir dos estudos discursivos, desenvolvemos a análise 

do corpus, composto por seis reportagens de capa da revista Veja. 

 

5 UM BREVE HISTÓRICO DA REVISTA VEJA 

 

A Veja é uma revista brasileira de distribuição semanal, criada pelos jornalistas 

Roberto Civita, filho do fundador do Grupo Abril no Brasil, e Mino Carta; sendo publicada 

pela Editora Abril desde 1968.  De acordo com os apontamentos de Augusti (2005), o Projeto 

Falcão, iniciado em 1959, foi responsável pelos 14 pilotos que serviram de teste para o 

modelo idealizado da revista. 

Segundo Augusti (2005), três meses após o lançamento, em 1968, a Veja foi 

apreendida nas bancas por trazer na capa a foto do presidente Costa e Silva sozinho no 

Congresso. O referido presidente editou o AI-5 e fechou o Congresso, que havia negado 

autorização para a abertura de um processo contra o deputado Márcio Moreira Alves, acusado 

de ter feito um discurso ofensivo às Forças Armadas.  
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Augusti (2005) revela que, além da censura, a Veja enfrentou outros problemas, a 

exemplo da campanha de lançamento que fez com que os leitores pensassem que a revista 

seria parecida com a Manchete. Também os aspectos estruturais (diagramação confusa) e o 

conteúdo (reportagens longas) foram repensados. A revista foi melhorada aos poucos, com a 

inserção de conteúdos humorísticos e resenhas. Além disso, criou-se uma nova seção de 

abertura com uma entrevista em páginas coloridas. 

 

Como as ‘páginas amarelas’ se tornaram uma marca, passou a ser usada tinta 
amarela para colorir as páginas da entrevista. A cobertura da doença de 
Costa e Silva, do governo da Junta Militar e das torturas fez com que a 
revista adquirisse relevância política (AUGUSTI, 2005, p. 73). 
  

A revista ainda não estava consolidada, somente a partir de 1974 é que ela passou a 

dar lucro. Segundo Augusti (2005), na época inaugural, a revista foi rejeitada pelos leitores, 

provocando uma queda na venda de exemplares (de 100 mil para 70 mil exemplares e até 

1972, as vendas não alcançavam 40 mil exemplares). Contudo, a sua estabilidade foi 

conquistada em 1976, quando alcançou o número de 170 mil exemplares por semana. Assim, 

“em 1978, a revista passou a utilizar cor em todas as suas imagens, e o número de exemplares 

conquistou uma média de 250 mil por semana, com 200 mil fazendo parte do mailing de 

assinantes” (AUGUSTI, 2005, p. 76). 

Visando à aceitação efetiva do público, a partir de 1979,  passou-se a pensar em um 

novo estilo de revista. De acordo com Augusti (2005), Elio Gaspari ficou responsável pela 

redação dos principais fatos políticos dessa fase, com destaque na morte de Tancredo Neves; 

ao passo que José Roberto Guzzo ficou com a seção Economia e Negócios. Tamanho 

empenho resultou na venda de 400 mil exemplares por semana, fazendo com que no início da 

década de 80 a Veja alcançasse 340 mil assinantes. Vale lembrar que, na atualidade, a revista 

Veja é o veículo de informação semanal de maior circulação no país, tratando de temas 

variados (política, economia, cultura etc.) de abrangência nacional e global. 

No que se refere ao público-alvo da revista, Augusti (2005) discorre que seus leitores 

fazem parte da elite do país, com um nível de escolaridade acima da média nacional. São 

considerados, portanto, leitores em potencial, sujeitos “formadores de opinião”. Nesse 

sentido, “pressupõe-se que a revista se mostra como uma instituição que está autorizada a 

falar, porque é detentora de um poder legitimado por seu status” (AUGUSTI, 2005, p. 80). E 

uma vez “autorizada” a falar, a Veja se apresenta como um órgão de cunho jornalístico que, 

muitas vezes, influencia as ideias e o comportamento social de seu público. 
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6 REPRESENTAÇÃO FEMININA EM REPORTAGENS DE CAPA DA REVISTA 

VEJA 

 

Em cada período histórico, a representação feminina passa por transformações, por 

isso, em cada época,  os discursos refletem um tipo de mulher. Na década de 60, a revista 

Veja passava para seus leitores a imagem da mulher voltada para o trabalho doméstico, pois 

até esse período, o papel central da mulher na sociedade era o de ser mãe e dona de casa.  

A Figura 01 reproduz a capa da revista Veja no ano de 1968 e ilustra uma cena típica 

daquela época.  

 

Figura 01: Capa da 3ª edição da Veja (1968) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

 Nesta capa, observamos a figura feminina, representada por Ana Maria Palmeira, 

sujeito subserviente, cabisbaixo, dependente de outros, em especial, da figura masculina; 
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neste caso, Vladimir Palmeira, seu marido. É importante destacar que a capa sinaliza a 

reportagem mais destacada na revista. Vejamos, a seguir, a Figura 02 que aborda essa 

reportagem: 

 
Figura 02: Reportagem de capa da 3ª edição da Veja (1968) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

No corpo dessa reportagem, abaixo da imagem de Ana Maria, temos o seguinte trecho: 

“Ana Maria, sempre ao lado e de acordo com Vladimir, seu líder e marido” (p.18). Neste 

breve enunciado, percebemos a marca da ideologia patriarcal, principalmente quando, na 

página 20, a revista faz a seguinte afirmação: “Com Vladimir Palmeira em liberdade Ana 
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Maria volta ao segundo plano”. Diante disso, constatamos o quão grande era o poder de 

dominação do homem em relação à mulher. Percebe-se que o próprio discurso denuncia a 

ideologia daquela década, pois na prática e em sua realidade cotidiana, a mulher não era um 

ser independente, capaz de atuar com autonomia na sociedade. Esse caso da reportagem é 

bem representativo. Com o marido preso, encarcerado, a sua mulher, Ana Maria, levanta-se 

em sua defesa, luta por sua liberdade e consegue alcançar seu objetivo; no entanto, quando 

consegue, perde sua significância e volta ao ostracismo, como vemos textualmente no 

discurso da revista ao dizer que, com ele em liberdade, ela “volta ao segundo plano”. 

 De acordo com nossa pesquisa, essa imagem (ainda tradicional) do gênero feminino 

começa a mudar no início dos anos setenta, por causa do desenvolvimento das indústrias e, 

consequentemente, do aumento das possibilidades de trabalho feminino. Também nessa 

década, o país vive sob a pressão da ditadura e a imprensa, embora em meio à censura, tenta 

inserir, juntamente com os valores familiares, temas ligados à mulher.   Percebemos que na 

revista aparecem anúncios e reportagens ligados à feminilidade como produtos específicos 

para ela, para o cuidado do corpo, e não somente de bens para uso doméstico ou da família.  

 A década de 70 é considerada um marco para os movimentos feministas, por ter sido 

uma época de grandes transformações e da chegada de algumas mulheres ao poder. As 

revistas femininas da época incentivavam esse comportamento dito moderno, mas havia 

contradições presentes em seu discurso, que ora incentivavam e apoiavam atitudes 

progressistas e transgressoras das mulheres ora sugeriam restrições e punições para quem 

infringisse as regras da sociedade.  

No Brasil, em meio à mentalidade tradicional, o país se modernizava. Com o 

crescimento das indústrias, aumentaram os bens de consumo e as mulheres passaram a ser 

importantes para o mercado consumidor.  Por isso, tornou-se necessário um discurso diferente 

para atrair o público feminino. Novos costumes e ideias de liberdade eram apresentadas e 

recebidas com curiosidade e desconfiança. Em meio a essas mudanças, emerge no Brasil uma 

novidade no discurso destinado às mulheres de classe média, potenciais leitoras da revista: a 

otimização do trabalho fora do ambiente doméstico e o sexo prazeroso como assunto a ser 

tratado por elas. É o que percebemos na reportagem da edição do ano de 1977 (Ver Figura 

03).  
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Figura 03: Capa da edição 475 (1977) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

Ao longo da história, a sociedade determinou o perfil da mulher. O objetivo da figura 

feminina era realizar, no casamento, a concretização do papel esperado por todos, inclusive 

por ela mesma. E essa mulher, segundo a revista, é aquela que está dividida entre valores 

novos e tradicionais, que rejeita com veemência a ideia da submissão; ao mesmo tempo em 

que, na prática, deixa para o homem a responsabilidade pelo sustento da casa. 

Além disso, a reportagem aponta que a mulher aposentou a máquina de costura e 

passou a comprar suas próprias roupas. Quanto aos serviços de casa, o que mais detesta é 

passar roupa, pois mulher, em sua opinião, deve trabalhar fora. Pode romper um casamento e 

iniciar outro. Quanto à vida sexual livre, ela não está tão certa de sua posição. Ela é 

totalmente contra a legalização do aborto e do homossexualismo. A revista ainda se refere à 

mulher como “rainha do lar”. E após retratar essa “mulher de verdade”, ainda voltada para o 

outro (filhos, marido, pai, casa), a revista chega à seguinte conclusão: 

 

Já sabíamos que a dona de casa evoluiu muito nos últimos tempos. 
Antigamente o homem era mais enérgico, nem deixava a mulher sair de casa 
sozinha. Hoje, a mulher está se tornando mais independente. Começa a 
conhecer a vida lá fora (VEJA, Ed. 629, 1980, p. 64). 
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As contradições quanto à condição da mulher na atualidade podem ser percebidas 

quando analisamos a representação de sua imagem nos meios de comunicação, e as marcas 

discursivas presentes no texto. Ao mesmo tempo em que querem colocar a mulher como ser 

independente, livre das antigas amarras, acabam recaindo num discurso que prova que as 

mudanças talvez não tenham sido incorporadas como se pensa. Inicia-se um novo processo de 

figurativização da mulher; ela agora aceita o divórcio, mas defende a fidelidade. Enfim, a 

revista finaliza parafraseando a música “Ai que saudade da Amélia” e conclui que “essa 

mulher de verdade” continua mudando conforme o mundo muda. 

Na década de 80, a revista destaca a reportagem intitulada “A mulher de hoje” (Ver 

Figura 04), buscando traçar o perfil da mulher da referida época. Na reportagem da revista 

(VEJA, ed. 629, 1980, p. 64), quando se diz: “Eis o retrato da nova mulher brasileira”, 

sugere-se que já houve outra mulher, ou até mesmo outro retrato de mulher; o que pode ser 

constatado pela presença do efeito de sentido obtido a partir do emprego da expressão “nova”. 

 
Figura 04: Capa da edição 629 (1980) 

 
Fonte: Acervo Digital da RevistaVeja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

Nessa perspectiva, essa “nova mulher” é aquela que está deixando de cuidar apenas da 

casa e da família, e está se voltando para o mundo ao redor e para ela mesma, de modo que 

seus valores e conceitos estão se modificando. Sob os olhos da AD, é importante considerar 
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os sujeitos, suas inscrições na história e as condições de produção da linguagem. O sujeito, 

aqui, não é focalizado como o indivíduo falante, compreendido como um sujeito empírico, ou 

seja, como alguém que tem uma existência individualizada no mundo. Quando 

compreendemos isso, verificamos que na reportagem o sujeito discursivo é ideologicamente 

marcado em um contexto social. A voz que fala no enunciado traz consigo várias vozes 

sociais, a polifonia que, segundo Fernandes (2005), diz respeito às vozes oriundas de 

diferentes espaços sociais e diferentes discursos, constitutivas do sujeito. 

Ao observarmos mais atentamente o contexto da reportagem, percebemos que o 

discurso ainda é construído por uma ideologia patriarcal, em que o papel que a mulher 

desempenhava na sociedade era única e exclusivamente voltado para as atividades 

domésticas. A mulher não era vista como um ser capaz de ter uma individualidade. A procura 

por ser reconhecida na profissão mostra a passagem da mulher do universo privado para o 

público. Essa mudança ainda não foi aceita totalmente pela sociedade, pois ser reconhecida 

profissionalmente ainda é um direito pelo qual essa nova mulher tem que lutar.  

Vejamos uma capa da revista Veja da década de 90, representada na Figura 05: 

 

Figura 05: Capa da edição 1299 (1993) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

Nesta década,  assistimos uma revolução feminina, em que a mulher não priorizava os 

afazeres domésticos, nem se preocupava com as ideologias impostas pela sociedade, 
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principalmente a opinião do homem sobre ela. Segundo Fernandes (2005), cada grupo social 

carrega consigo suas ideologias, responsáveis por suas concepções de mundo, histórico e 

socialmente. Nesse sentido, a mulher da década de 90 apresenta-se em conflito entre o que é 

proposto socialmente e a sua vontade de voltar-se para si, de ser ela mesma. Como vemos na 

Figura 06, na reportagem de capa da Veja, a mulher idealiza satisfazer as suas vontades, mais 

especificamente, no âmbito sexual.   

 

Figura 06: Reportagem da edição 1299 (1993, p. 78) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
  

No trecho, retirado da reportagem, temos o seguinte depoimento:  
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Casei pela primeira vez virgem e alienada. Não estava satisfeita com a 
frequência com que fazia amor, mas me sentia intimidada para reclamar. 
Naquela época, se a mulher pedisse sexo, era considerada ninfomaníaca. 
Quando não tinha orgasmo, fingia para não ofender o parceiro. Minha 
independência sexual só veio aos 40 anos, no segundo casamento, com um 
homem dezessete anos mais novo. (p.78) 

 

Muitos linguistas já destacaram a força e o poder influenciador da linguagem na 

propagação de ideias em sociedade. Para Hjelmslev (1975, p. 01), "[...] a linguagem é o 

instrumento graças ao qual o homem modela o seu pensamento, seus sentimentos, suas 

emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual ele influencia e 

é influenciado, a base última e mais profunda da sociedade humana". 

A partir dessa assertiva, vemos, no depoimento em análise, um relato da figura 

feminina em relação a sua intimidade sexual, o que representa um grande avanço de formação 

discursiva do sujeito mulher dos anos 90. Ela defende que o corpo é o seu próprio veículo de 

prazer e se impõe contra as insatisfações que perseguiam suas antecessoras. Trata-se de um 

culto à afirmação feminina, uma ideia de que o corpo conduz ao prazer e, consequentemente, 

ao poder.   

Observamos, nas palavras proferidas no depoimento da reportagem de capa da 

Veja(Figura 06)uma grande transformação na linguagem, pois há uma postura clara do desejo 

de luta pela independência feminina e pela autonomia sobre seu corpo e seus desejos. Desse 

modo, essa nova mulher se veste de outra ideologia, quando começa a se posicionar 

efetivamente como moderna e senhora de si.   

A capa e a reportagem mostram a mulher como um sujeito que tem voz e defende um 

direito de igualdade nos relacionamentos, nas escolhas do parceiro para compartilhar uma 

vida afetiva e sexual, como também busca um diálogo amistoso com a figura masculina. 

Notamos ainda uma verdadeira mudança de valores sociais, pois a mulher deixou, em muitos 

casos, de ser apenas parte integrante para se tornar chefe da família. 

Vejamos a seguir a Figura 07 que traz uma nova figurativização feminina, através de 

uma reportagem de capa da revista Veja dos anos 2000:  
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Figura 07: Capa da edição 1674 (2000) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

A revista Veja, de 08 de Novembro de 2000, em sua reportagem intitulada “Elas 

venceram”, traça o perfil da mulher que conquistou seu espaço na sociedade. A análise feita 

pela revista é a de que, no Brasil, já existem mais mulheres médicas e advogadas do que 

homens. A maioria dos novos empregos do país é delas. Na política, elas venceram em seis 

capitais brasileiras e uma delas foi indicada para o Supremo Tribunal Federal.  

O que os dados indicam é que está em andamento um processo de equiparação entre 

os sexos em casa, na escola, no trabalho e na política brasileira. Em alguns campos, a mulher 

já levou uma pequena vantagem sobre os homens. É muito mais que um símbolo o fato do 

Brasil escolher, pela primeira vez, uma mulher para o mais alto tribunal do país e ter elegido 

outra para dirigir a maior metrópole brasileira (São Paulo). Nesta reportagem, a revista 

destaca fotos de 66 mulheres de muito sucesso, obtido, em alguns casos, na competição direta 

com os homens, em áreas dominadas há séculos por eles.  
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Apesar dessas conquistas, os estudos mostram que as mulheres sofrem mais do que os 

homens com o estresse de uma profissão, pois as pressões com o trabalho fora de casa se 

multiplicam. Elas dedicam-se ao trabalho tanto quanto os homens e, quando voltam para casa, 

dedicam-se com a mesma intensidade aos filhos e ao trabalho doméstico. 

Na reportagem fica claro que a vida profissional com a presença das mulheres tem 

desvendado ser mais “ativa”, mais “colorida” e mais “interessante”. Essa troca de 

conhecimentos e sensibilidades tem sido proveitosa para ambos os sexos. A vida da mulher 

no trabalho ainda não é um paraíso. As pesquisas mostram a persistência do preconceito que, 

às vezes, impede o avanço na carreira e mantém os salários dos homens maiores do que os das 

mulheres. Apenas quando as mulheres conseguem subir na carreira e adquirir maior 

qualificação, é que elas têm seu talento reconhecido e mais bem remunerado. É no topo da 

carreira, como vimos na reportagem, que elas quase se igualam aos homens. 

Fazendo comparações entre a mulher de 80 e a mulher de 2000, identificamos que em 

2000 essa figura feminina é autossuficiente, independente, voltada para si mesma e 

merecedora de cargos importantes; embora ainda persistam as diferenças. As transformações 

sofridas nas condições sociais/ideológicas na vida dessas mulheres manifestam-se nas 

produções discursivas, marcadas pelo entrecruzamento de discursos, pela produção de 

sentidos e acontecimentos anteriores. 

Em “A mulher de hoje” e “Elas venceram” podemos identificar que a revista utiliza-

se de palavras afirmativas e de forte impacto ideológico para fazer com que o leitor aceite o 

que ali está sendo exposto, persuadindo-o de que seu discurso é verdadeiro. Analisar o 

discurso significa interpretar os sujeitos em interação, bem como os sentidos decorrentes da 

sua participação nas atividades sociais (FERNANDES, 2005). Assim sendo, a análise 

discursiva que fazemos da reportagem “Elas venceram” sugere que a figura feminina, nas 

décadas passadas, estava alinhada para conquistar o seu espaço na sociedade. Apesar da 

grande discriminação do trabalho feminino, elas conseguiram, ao longo da história, conquistar 

espaço e respeito profissional. 

Finalmente, vislumbrando demonstrar de que forma a mulher é representada 

atualmente, destacamos a edição 2323 da Revista Veja (ano 2013), na Figura 08. 
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Figura 08: Capa da edição 2323 (29/05/2013) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

A mulher de hoje está além do lar. Profissional de sucesso, solteira e sem filhos, esse é 

o perfil da maioria das mulheres representadas nessa reportagem de capa da revista Veja. Ela 

não quer ser dona de casa, como também não quer ter um trabalho qualquer. Essa mulher 

atual investe no estudo e na carreira profissional porque deseja respeito e poder. A respeito da 

família, ela, quando decide ter filhos, escolhe ter um ou no máximo dois filhos. Mas muitas 

decidem por não tê-los, como vemos nesta reportagem de capa da edição 2323 (Figura 09). 
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Figura 09: Reportagem de capa da edição 2323 (2013) 

 
Fonte: Acervo Digital da Revista Veja 

Disponível em: <https://acervo.veja.abril.com.br/>. 
 

 Nela, a revista figurativiza a mulher moderna, a qual nem sempre escolhe a 

maternidade, o papel “sublime” para o qual ela foi criada, educada e destinada desde sempre, 

como vemos no início deste trabalho. No passado, a mulher era a imagem da mãe, as 

perspectivas femininas eram realizar os desejos dos pais, do marido e depois dos filhos. 

A mulher tradicional deixava a própria vida para viver a dos outros. Hoje,  ela consome a 

ideologia de que é senhora do próprio desejo. Sem medo de ser a protagonista no mercado de 

trabalho e no sexo, assume-se como dona do próprio corpo. Para tanto, aproveita ainda 

conquistas das mulheres da década de 1970, como a pílula anticoncepcional e o amor-livre, 

elementos sócio-ideológicos de um tempo que permite hoje o desenvolvimento de uma 

imagem de mulher moderna, que garante o sexo por prazer sem o compromisso com a 

reprodução. A mulher de nossa época é símbolo de resistência e da própria luta entre o 

biológico (ser mãe) e o social (ser profissional). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, buscamos demonstrar, por um viés analítico-descritivo, como se dá a 

figurativização da figura feminina nas reportagens de capa da Revista Veja, em uma 

perspectiva cronológica. Para isso, tomamos como base algumas categorias de Análise do 

Discurso (AD) de linha francesa, no que se refere à concepção de sujeito, discurso e 

ideologia. Desse modo, ao analisarmos o discurso das reportagens de capa da Veja, da década 

de 60 até os dias atuais, percebemos que a forma como a figura feminina é representada 

mudou. O que em 80 associávamos à mulher “dona do lar”, conservadora, em 2000 

acompanhamos a vitória desse sujeito social que cresceu na sociedade. 

As reportagens produzidas a partir da década de 80 sinalizam o início de uma mudança 

na visão da mulher na sociedade brasileira que teve como destaque a participação do público 

feminino no mercado de trabalho. Apesar disso, verificamos que as representações na 

publicidade continuaram/continuam a reforçar o corpo, a beleza, a sedução, a maternidade e a 

família.  

De acordo com a nossa pesquisa, na década de 90 não houve modificação naquilo que 

é considerado próprio das mulheres de 60: filhos, casa, marido; no entanto, aconteceram 

mudanças significativas na imagem da mulher na mídia impressa. A mulher dessa década é 

vista como alguém que, embora ainda cuide da família, não vive em função dela; uma vez que 

também trabalha e mesmo chefia a casa.  

A diacronia dos sentidos analisados pelos discursos das reportagens de capa da Veja, 

permitiu-nos percebemos que mesmo com todas as transformações sociais ocorridas desde 

1960, o discurso de que o papel feminino é cuidar do lar, do esposo e dos filhos ainda está 

enraizado na sociedade brasileira; a diferença de outras épocas é que hoje ela cumpre jornada 

dupla, ou seja, trabalha e cuida do lar, acumulando tanto as funções profissionais quanto as 

domésticas e maternas, ficando, muitas vezes, sobrecarregada. 

 Embora a mulher tenha conseguido se inserir no mercado de trabalho (um lugar antes 

apenas ocupado por homens), terem se esforçado, estudado e adquirido mais instrução; o 

preconceito e a desigualdade permanecem e seus salários ainda são inferiores aos dos homens, 

mesmo exercendo as mesmas funções. Além disso, ainda vemos na mídia uma exploração 

exagerada dos atributos do corpo feminino e de sua sensualidade, obviamente que isso hoje 

também se estende para o corpo masculino, objeto do desejo de mulheres que buscam além da 
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realização profissional o prazer sexual, como demonstramos com a análise da reportagem de 

capa da revista Veja, edição 1299, de 1993.  

           Consideramos que houve um grande progresso na representatividade da imagem 

feminina em mídias impressas, a exemplo da revista Veja. Ao longo da história, a sociedade, 

de forma geral, tem reconhecido essa mudança. A descoberta dessa mulher que está sempre 

em transformação é objeto de estudo para pesquisadores em diversos ramos das ciências 

sociais e humanas. As reportagens utilizadas em nosso trabalho, comprovam e legitimam essa 

descoberta; não só da mulher da qual se fala e se escrevem teses, mas da mulher que existe na 

vida de todos nós.  

 Portanto, as reportagens selecionadas para este estudo, à luz da análise discursiva, 

permitem-nos concluir que a figura feminina tem a capacidade de transitar no tempo e 

continuar sendo inserida como objeto de estudos nas contínuas discussões que focalizam as 

mudanças sócio-históricas e  culturais instigando a curiosidade científica em diversas áreas do 

conhecimento.  
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