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Resumo 

 

O artigo tem como base de análise a reportagem com o perfil da nova primeira dama 

brasileira Marcela Temer. A matéria publicada pela Revista Veja em 18 de abril de 2016 

e intitulada “Marcela Temer: bela, recatada e do lar”. O estudo busca retomar o papel da 

mulher na política, abordando conceitos referentes à cultura de paz e ao feminismo. E 

também identificar os tipos de violência contra as mulheres, encontrados no discurso da 

mídia. O artigo também elucida sobre a importância das redes sociais na repercussão da 

matéria e das movimentações digitais originadas por esta, relacionado com conceitos 

como a liberdade de expressão e seus possíveis limites. Além disso, o estudo apresenta 

uma sondagem acerca da opinião dos jovens sobre a representação da mulher na política 

feita pela reportagem.  
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Introdução 

 

O passar dos séculos não alterou apenas a constituição da sociedade, da política 

ou da economia ao redor do mundo. As mudanças nas relações entre as pessoas e no olhar 

e papel que cada indivíduo tem sobre a comunidade, também foram pontos que sofreram 

transformações ao longo do tempo. E o papel social da mulher nessa comunidade é um 

assunto que tem rendido uma série de discussões e trazido à tona novas maneiras de se 

pensar e olhar sobre a temática. 
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Se no passado o papel da mulher se baseava na submissão, em apenas ser 

reprodutora, cuidar da casa e dos filhos, atualmente essa não é mais a realidade encontrada 

em centenas de casas brasileiras e ao redor do mundo. A modernidade levou as mulheres 

para fora do lar, para as indústrias, para o comércio, para as empresas e também para a 

política. Apesar dos direitos de participação nesses espaços serem iguais entre homens e 

mulheres, há ainda hoje uma grande diferença de representação das mulheres no ambiente 

político. Este estudo se concentra na representação da mulher no espaço político, na 

percepção da mulher pela política e pela sociedade brasileira. 

O objetivo do estudo é analisar a repercussão da matéria “Bela, recatada e do lar” 

produzida pela Revista Veja, em abril de 2016, sobre a nova primeira dama do Brasil, 

Marcela Temer que rendeu uma série de protestos nas redes sociais e também popularizou 

a discussão sobre o papel da mulher na política relacionado com os estudos de gênero. 

O artigo também busca retomar os conceitos de cultura de paz e da violência sobre 

a mulher, além de identificar traços, opiniões e concepções acerca do tema e da 

representatividade feminina na política através da pesquisa realizada com alunos de duas 

universidades - uma pública e uma particular na cidade de Bauru, interior do Estado de 

São Paulo, Brasil.  

 

O papel da mulher na sociedade e na política 

  

 O mundo tem evoluído e as concepções que enfocam os conceitos de sociedade, 

relações e família também seguem o ritmo evolutivo. Em seu princípio foi estipulado a 

divisão de tarefas entre homens e mulheres, uma separação bem específica que dava aos 

homens a função de caçar e proteger o lar e a mulher de cuidar dos afazeres domésticos e 

dos filhos. 

 Para Bourdieu (2002), essa divisão entre homens e mulheres, perpetuou a 

dominação masculina e violência simbólica, exercida diariamente pelas vias da 

comunicação e do conhecimento. A mulher esteve fechada na casa da família e o homem 

nos espaços públicos, perpetuando a divisão entre os sexos e naturalizando a submissão 

imposta à mulher. 

 Essa separação entre homens e mulheres permaneceu durante séculos. Porém a 

modernidade e as guerras fizeram com as mulheres tivessem que sair de suas casas e 
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afazeres domésticos, para trabalhar em indústrias e no comércio. Essa alteração na 

sociedade deu início à busca de direitos e igualdade por parte das mulheres. 

 Vale destacar que embora as mulheres venham buscando conquistar a equidade 

em nossa sociedade, o patriarcalismo foi construído e enraizado durante séculos, 

contribuindo para a ideia do ser masculino como dominante e da mulher como dominado. 

Portanto, os papéis tanto femininos, como os masculinos são fruto dessa construção na 

sociedade. (DRUMONT, 1980). 

 

O machismo constitui, portanto, um sistema de representações-dominação que 

utiliza o argumento do sexo, mistificando assim as relações entre os homens 

e as mulheres, reduzindo-os a sexos hierarquizados, divididos em polo 

dominante e polo dominado que se confirmam mutuamente numa situação de 

objetos (DRUMONT, 1980, p. 81) 

 

De acordo com essa ideologia, o papel do homem se baseia no sucesso na carreira 

ou na profissão, além de liderar a família, também responsável pela tomada de decisões 

importantes, e na participação da vida pública e política.  

 Já a mulher, é considerada como um objeto, (desejado pelos homens), e diversas 

vezes identificada como um ser inferior, mais delicado, mais fraco. Além disso, não 

exerciam ou possuíam os mesmos direitos que os homens. Por isso, seu comportamento, 

roupas, e outros aspectos de suas vidas eram controlados, era proibida de estudar e 

trabalhar ou atuar na vida política, pois sua responsabilidade era cuidar da casa e dos 

filhos (VIEGAS; RECUERO, 2014).  

 O movimento feminista lutou muito até conseguir direitos como o voto feminino 

e a educação integral das mulheres - direito que era reservado para o lado masculino da 

sociedade. Apesar de anos terem se passado desde esses eventos, não é difícil encontrar 

na sociedade brasileira resquícios desse pensamento patriarcal sobre o feminino. 

Pensamento que é comprovado pelo alto número de mulheres que sofrem violência 

verbal, física ou psicológica todos os dias.   

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Data 

Popular (2014), por meio de plataforma online respondida por 2.046 jovens, de 16 a 24 

anos, um terço das mulheres participantes disseram que foram xingadas ou impedidas de 

usar determinada roupa, 40% declaram que o parceiro tentou controlá-las por meio de 

ligações telefônicas para saber onde e com quem estavam, e 53% das jovens já tiveram 

mensagens ou ligações no celular vasculhadas, 78% já passaram por algum tipo de 

violência (ser beijada a força, ser assediada fisicamente em transporte público, ser 
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assediada e tocada em balada e festa, homem se aproveitar da mulher por estar 

alcoolizada, homem tirar foto/vídeo sem autorização). 

 A cultura que coloca a mulher como submissa em relação ao seu companheiro, 

que a impede de conquistar seus próprios ganhos não é exclusividade de países 

considerados extremistas ou com o pensamento diverso da sociedade brasileira. Essa 

realidade também é encontrada diariamente no nosso país. 

De acordo com Rubio (2011), em geral as mulheres possuem um papel 

coadjuvante em relação a acontecimentos históricos que são importantes para a história, 

sejam essas realizações políticas, artísticas ou esportivas. É possível verificar que 

historicamente apenas mulheres que, de certa forma, ultrapassaram a média obtém algum 

tipo de registro. 

Quanto à participação da mulher na política nacional é possível verificar que ainda 

é pequena atualmente. A representatividade feminina na Câmara e no Senado é inferior 

se comparada à proporção de mulheres na população. Pois, segundo o site do Tribunal 

Superior Eleitoral na Câmara dos Deputados, por exemplo, as mulheres ocupam menos 

de 10% das cadeiras. Já no Senado, as mulheres ocupam apenas 13% das vagas. Vale 

destacar que essa representatividade por meio de números de cadeiras do âmbito político 

não corresponde à proporção de mulheres na população brasileira, já que segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016) é de aproximadamente 51% da 

população. 

Outro aspecto importante é que a baixa presença das mulheres na política se 

estende até o período eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (2016), 

aproximadamente 30% dos candidatos nas eleições de 2014 pertenciam ao sexo feminino. 

Vale lembrar que segundo o Código Eleitoral é necessário que os partidos durante a 

eleição tenham no mínimo 30% de candidatos de outro sexo, portanto, no mínimo 30% 

dos candidatos devem ser mulheres. 

 Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também lançou a Campanha 

Institucional "Igualdade na Política”, que tinha por objetivo incentivar a participação 

feminina nos pleitos eleitorais. Entretanto, segundo o próprio site os números 

praticamente continuaram os mesmos em relação a candidatos e eleitas.  Para a ONU 

Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 

das Mulheres, o primeiro passo para termos na sociedade uma igualdade plena entre 
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gêneros no médio prazo é ampliar a participação política das mulheres, começando pela 

ocupação dos cargos e espaços no nível municipal (ONU MULHERES, 2016). 

 

Metodologia 

 

Este estudo analisa a reportagem “Bela, Recatada e do Lar” publicada pela Revista 

Veja e baseado em revisão bibliográfica sobre questões de gênero, e Análise de Discurso, 

sendo um estudo predominantemente qualitativo. Essa metodologia constitui-se de uma 

leitura atenta para examinar e extrair os discursos e ideias presentes no texto, além das 

funções e da organização que é responsável pelo discurso presente no corpus da pesquisa.  

 Sendo assim, a análise de discurso pode ser compreendida como uma 

interpretação, fundamentada em uma argumentação com detalhes e uma atenção 

cuidadosa ao material que está sendo pesquisado (GILL, 2008).  

Segundo Charaudeau (2010, p. 31) “para o sujeito interpretante, interpretar é criar 

hipóteses sobre: o saber do sujeito enunciador, sobre seus pontos de vista em relação aos 

seus enunciados; e também seus pontos de vista em relação ao seu sujeito destinatário”. 

Portanto, na Análise de Discurso, o indivíduo interpretante, a todo o momento estará 

elaborando hipóteses sobre o saber e a intenção do enunciador a partir da linguagem, 

símbolos e signos utilizados dentro do contexto da matéria. 

O estudo também conta com uma pesquisa de natureza qualitativa sobre as 

percepções e opiniões do público jovem e universitário sobre a reportagem e seu discurso. 

Também visa compreender o pensamento do jovem que cursa um curso superior acerca 

da representatividade da mulher na política e na sociedade, além de mapear a 

interatividade desse grupo com as manifestações digitais atuais e com as discussões sobre 

o feminismo nas redes sociais. 

 

Bela, Recatada e do Lar 

 

 A reportagem perfil publicada pela Revista Veja6, em abril de 2016 elucida sobre 

a representação que é dada à mulher pela política brasileira. A reportagem de Juliana 

Linhares sobre a primeira dama Marcela Temer, demonstra um enquadramento da figura 

feminina como bela, recatada e do lar (Figura 1).  

                                                 
6 Disponível em:< http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ > 

http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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Figura 1. Revista Veja Online 

 

Como se observa, os meios de comunicação, conforme a matéria da Revista Veja, 

por meio dos seus discursos podem sugerir formas estereotipadas de representação da 

mulher no âmbito da política, dando destaque para o papel de submissão da mulher e ou 

ainda para os padrões de beleza, que nada contribuem para a busca da igualdade de 

gêneros. 

 

Os estereótipos baseiam-se em crenças, ideias preconcebidas e 

expectativas com as quais se avalia o comportamento das pessoas. Os 

estereótipos de gênero são responsáveis pelo trato diferenciado a que 

são submetidos mulheres e homens, desde o início da infância, por parte 

dos responsáveis pela sua socialização. Respondem a diferentes 

características em épocas distintas o que permite supor que não são tão 

imutáveis como às vezes são descritos. Isso reforça a ideia de que 

funcionam também como controle social. Sustentar estereótipos é 

manter fixos os papéis de homens e mulheres. (MIRANDA e 

ANTUNEZ, 2006, p. 1) 

 

 Portanto, os estereótipos reforçados em determinadas reportagens, notícias 

veiculadas pela mídia nacional contribuem para a violência cultural contra as mulheres. 

Para Bourdieu (2002, p.22) “a divisão socialmente construída entre os sexos, como 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

naturais, evidentes, e adquire assim, um reconhecimento de legitimação”, dessa forma a 

mídia corrobora para reafirmar os valores culturais intrínsecos na sociedade. 

(...) os meios de comunicação se transformam em veículos de 

fundamental importância no reforço e transmissão da ideologia 

patriarcal da sociedade e no principal defensor de uma imagem da 

mulher. Isto é, da mulher objeto sexual, de acordo com certos padrões 

de beleza e da moda, eternamente preocupada em agarrar seu homem, 

sem nenhum objetivo de vida próprio e eternamente consumidora dos 

últimos produtos de limpeza, beleza e alimentação lançados no mercado 

(FERREIRA, 2011, p. 9). 

 

Assim como ocorreu na reportagem de Marcela Temer, em que se destaca e 

valoriza o estereótipo tradicional da mulher (dentro do lar), sendo evidenciados os 

padrões de beleza, comportamento e vestimenta por meio da linha fina: “A quase primeira 

dama”, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura 

dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice”.   

O discurso dá ênfase para aspectos que nada contribuem para o crescimento da 

participação das mulheres na vida política, pois coloca “primeira dama”, quase que como 

um objeto de decoração, do então futuro presidente. A matéria no início destaca como: 

“Marcela Temer é uma mulher de sorte. Michel Temer, seu marido há treze anos, 

continua a lhe dar provas de que a paixão não arrefeceu com o tempo nem com a 

convulsão política que vive o país...”, citando exemplos de provas de paixão como um 

jantar num sofisticado e balado restaurante em São Paulo.  

Diante do contexto político vivenciando no Brasil neste período, com a cassação 

do segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff, a reportagem apresenta uma quase 

primeira, dando ênfase somente nos aspectos relacionados ao lar, família, filhos, beleza, 

e não como uma mulher e ou agente político. 

Vale ressaltar que na posse da Presidente Dilma Rousseff em 2011, a Marcela 

Temer, mulher do então vice-presidente Michel Temer, logo após subir a rampa do 

Planalto, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, sendo como 

destaque “a sua beleza estonteante”, conforme site do Jornal O Globo7, enquanto o 

destaque deveria ser a primeira mulher brasileira a assumir um cargo de Presidente da 

República.  

                                                 
7 Disponível em:  

https://oglobo.globo.com/politica/beleza-da-vice-primeira-dama-rouba-cena-na-posse-da-dilma-

2844111>. Acesso em: 20 jun. 2017 

 

 

https://oglobo.globo.com/politica/beleza-da-vice-primeira-dama-rouba-cena-na-posse-da-dilma-2844111
https://oglobo.globo.com/politica/beleza-da-vice-primeira-dama-rouba-cena-na-posse-da-dilma-2844111
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De acordo com a reportagem “Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus 

dias consistem em levar e trazer Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e 

um pouco dela mesma também (nas últimas três semanas, foi duas vezes à dermatologista 

tratar da pele)”. Apesar das mulheres já terem conquistado vários direitos e alcançado o 

sucesso em várias profissões, há uma tendência na mídia, de dar destaque para a beleza 

da mulher, o seu papel tradicional na família e na importância do homem no seu sucesso. 

Essa invisibilidade pode ser considerada como uma violência cultural, pois ofusca o novo 

papel buscado pelas mulheres, não exaltando suas conquistas. A matéria finaliza 

destacando que “Michel Temer é um homem de sorte”, colocando Marcela Temer como 

um presente (objeto), conceito que está enraizado culturalmente na sociedade. 

Segundo a ONU Mulheres (2016), essa discriminação contra a mulher viola os 

princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a 

participação da mulher nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, 

econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da 

sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher 

para prestar serviço a seu país e à humanidade.  

De acordo com o site do Jornal EL PAIS (2017)8, após a publicação da matéria, 

diversos grupos feministas se manifestaram nas redes sociais debatendo os conceitos 

machistas “bela, recatada e do lar”, provocando uma avalanche de memes e reações na 

internet, colocando o assunto como um dos temas mais comentado no Twitter (Figura 2) 

   

 

Figura 2. Repercussão nas mídias sociais 

                                                 
8 Disponível: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/20/politica/1461175399_885009.html. Acesso: 10 

jun. 2017. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/20/politica/1461175399_885009.html
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De acordo com Kuhnen; Warren (1998, p. 214), a estrutura conceitual patriarcal, 

formada por um conjunto de crenças básicas, valores, atitudes e pressupostos, produz uma 

visão hierárquica e dualista de mundo, na qual os homens se consideram superiores por 

sua racionalidade e as mulheres são tidas como inferiores e associadas por eles aos 

sentimentos e à emoção, portanto ainda há uma violência cultural institucionalizada. 

De acordo com Galtung (2003), o conceito de violência cultural tem relação com 

a própria sociedade e com os aspectos culturais, assim como no âmbito simbólico da nossa 

existência. Esta violência pode ser materializada por meio da religião e ideologia, língua 

e arte, e nas diferentes ciências. Ademais, a mídia também pode reafirma a violência 

cultural contra as mulheres.  

 

A Pesquisa de Opinião e o Olhar do Jovem 

 

Como o artigo visa elucidar possíveis interpretações dos jovens sobre a matéria 

“Bela, recatada e do lar” publicada pela Revista Veja, foi realizada uma pesquisa de 

opinião para mapear as impressões e opiniões de um grupo previamente escolhido – 

jovens (na faixa etária de 19 a 23 anos), sobre o contexto da reportagem e as repercussões 

nas redes sociais que se originaram a partir dela.  

A pesquisa foi realizada com 43 estudantes universitários - oriundos de uma 

universidade pública e uma privada na cidade de Bauru, São Paulo, Brasil. Os cursos 

escolhidos foram o de relações públicas e direito, pela afinidade e proximidade com o 

assunto, e por se tratarem de faculdades que têm em sua base o debate de assuntos 

relacionados à sociedade e política brasileira. Se tratando de estudantes universitários, a 

média de idade entre os entrevistados variou de 19 a 23 anos, desses entrevistados 21% 

são do sexo masculino e 79% do sexo feminino.  

Como a reportagem foi veiculada em um site de uma revista que apresenta um 

posicionamento político mais voltado para a direita, também foi perguntado para os 

entrevistados o posicionamento e ideologia política de cada um. Os percentuais 

encontrados foram 37% dos entrevistados se consideram de centro, 35% de esquerda, 

13% de direita e 15% não opinaram ou não tem ideologia ou posição política. 

Na continuação da pesquisa, foi questionado sobre o movimento feminista e o 

apoio ou não às causas defendidas pelo grupo. Dos entrevistados, 79% declarou que apoia 
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o movimento feminista, 9% não apoia e 12% não tem ideia formada sobre o assuntou ou 

preferiu não opinar.  

A última pergunta que finalizou a primeira parte da pesquisa de opinião foi acerca 

da imagem e a representatividade da mulher na política brasileira nessa questão no total 

das duas entrevistas, cerca de 86% declarou que a mulher não é representada, 9% que ela 

é representada e 5% não opinou sobre o tema, conforme o gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Imagem feminina na política  

 
 

Fonte: Autoras (2016) 

 

 

Essa primeira parte mostra que entre o público analisado grande parte dos 

entrevistados tem um posicionamento político central ou voltado para a esquerda e que 

um extensivo número apoia os movimentos feministas e a luta pela representatividade da 

mulher no contexto político brasileiro.  

Esses dados confirmam o motivo da grande repercussão digital que ouve após a 

publicação da matéria, onde milhares de brasileiras se opuseram ao conceito de mulher 

“bela, recatada e do lar”, estereótipo que foi relacionado com o comportamento da 

primeira dama Marcela Temer. 

A segunda parte da pesquisa de opinião contou com perguntas de cunho aberto e 

fechado, que visavam mapear as opiniões e os olhares dos entrevistados de uma forma 

qualitativa. Buscando analisar as interpretações sobre a matéria em si e a relação da 

mulher brasileira com o sistema político brasileiro. 

A primeira pergunta focou na opinião dos entrevistados em relação à matéria e à 

sua manchete. Através das respostas é possível notar que ampla maioria não concordou 

em como o conceito de bela, recatada e do lar foi associado à mulher e como a revista 

enalteceu esse padrão feminino, demonstrando que é uma “sorte” do homem encontrar 

Em relação à imagem feminina na 
política, você acredita que a mulher 

é:

Não é representado Prefere não opinar Representada
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uma mulher que se enquadre nesses padrões. Um dos entrevistados afirmou “totalmente 

machista e misógina, tentando forçar um padrão de comportamento e desejo para as 

mulheres brasileiras”. 

Apesar de a maioria ter se colocado contra o posicionamento da matéria, foram 

identificados entrevistados que perceberam o teor na manchete, mas não acharam que a 

reportagem estereotipou todas as mulheres. “A manchete foi mais impactante do que a 

própria notícia. A "quase primeira-dama" escolheu viver assim, não existindo nenhum 

mal em ser bela, recatada e do lar”, declarou outro entrevistado.  

A pesquisa também questionou sobre o significado que bela, recatada e do lar 

remetia aos entrevistados. Entre as respostas 44% acredita que o jargão “bela, recatada e 

do lar” representa uma afronta às conquistas femininas, 3% considera um elogio à mulher 

e 53% acredita que não alude a nenhuma das alternativas. 

Em paralelo com essa questão foi questionado se o conteúdo da matéria refletia o 

machismo que é encontrado no dia a dia da sociedade brasileira. Um grande número de 

entrevistados apontou a matéria como machista e também como reflexo de uma sociedade 

patriarcal, que tende a excluir a mulher de decisões que não estejam na esfera domiciliar. 

“É um modelo idealista pela sociedade patriarcal/machista brasileira, onde a mulher 

bela é a mulher recatada, a mulher do lar, que não se mete nos "assuntos masculinos", 

pois seu trabalho é em casa cuidando dos filhos e preparando o jantar; A mulher exaltada 

é a recatada, pois só assim serve pra casar”, afirmou uma das entrevistadas.  

Entretanto, também foi verificado pessoas entrevistadas que não associou o 

conteúdo da reportagem ao machismo, já que se tratava de um perfil de uma pessoa em 

particular, e não de uma generalização da mulher brasileira. “Não acredito que seja nem 

um reflexo do ideal da mulher no Brasil ou reflexo do machismo ainda presente na 

sociedade. Estavam analisando um perfil, uma mulher, não foi uma matéria genérica”. 

A continuação das questões abordou sobre a representatividade da mulher na 

política. Já que dados da ONU de 2014 apontam que no Brasil 66% do eleitorado é 

composto por mulheres, mas apenas 11% dos cargos de prefeitos, 8,7% dos deputados e 

7,9% dos governadores são ocupados por elas.  

As respostas foram variadas, mas em maioria giraram nos eixos da 

representatividade, do apoio para o ingresso da mulher na política, pela falta de espaço e 

que a classe feminina ainda necessita lutar muito para alcançar uma igualdade perante os 

homens no espaço político, social e econômico brasileiro.  
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Como a reportagem perfil sobre Marcela Temer gerou uma grande manifestação 

digital nas redes sociais, a pesquisa de opinião se finaliza com perguntas sobre o 

movimento e a participação dos entrevistados nele. Além de buscar mapear as visões de 

tais sobre a legitimidade dessa movimentação e do apoio concedido a causa. As repostas 

mostraram um apoio à causa, porém uma minoria acabou participando da 

#belarecatadaedolar. Dos entrevistados 70% não aderiram à manifestação e 30% aderiu 

ao movimento social. 

Os dados demonstram que mesmo a maioria dos entrevistados terem declarado 

que acharam o cunho da matéria machista e que reforça um estereótipo da mulher, uma 

pequena porcentagem aderiu ao movimento que visava trazer para a mídia uma crítica a 

esse posicionamento. Isso indica, mediante frases e imagens, que a mulher é livre e 

independente em qualquer situação do cotidiano, e que não aceita mais ser enquadrada 

em um modelo de comportamento baseado na visão androcêntrica da superioridade 

masculina e da submissão feminina. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reportagem publicada pela revista Veja em seu site oficial no dia 16 de abril de 

2016 ao utilizar o título “bela, recatada e do lar” demonstra simbolicamente um discurso 

que valoriza o “padrão” de mulher recatada, submissa e que apresenta um cotidiano 

voltado para os afazeres do lar. Esse padrão evidencia um machismo enrustido na 

sociedade e na política brasileira. 

Em contrapartida ao discurso apresentado pela publicação ocorreu uma série de 

protestos virtuais que buscavam debater e lutar contra a violência sobre a mulher e os 

padrões impostos pela sociedade. É importante ressaltar que a repercussão negativa da 

matéria não se voltava contra as mulheres que tomam a opção de viver uma vida 

tradicional e domiciliar, mas sim pela revista aludir esse padrão como o modelo a ser 

seguido.  

O papel da mulher na sociedade brasileira sofreu muitas alterações com o passar 

dos anos, e o Brasil ainda apresenta características do modelo patriarcal, um modelo que 

coloca a mulher em segundo plano no contexto familiar, cabendo a ela o papel de 

reprodutora e de submissa a seu marido. Essa visão imperou durante muito tempo, e 

apesar dos movimentos feministas que buscam os direitos e igualdade para que homens 
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e mulheres avancem na discussão, o país ainda apresenta resquício dessa cultura em seu 

seio. 

A mulher ainda é vista pela sociedade como um ser sentimental e frágil, não 

cabendo a ela a presença em determinados cargos em empresas e governos, já que foi 

condicionado que assuntos como política, economia e negócios deveriam ser tratados 

apenas por homens. 

A reportagem e a pesquisa demonstram que esse pensamento não se restringe aos 

indivíduos de maior idade, esses valores também são encontrados entre os jovens, fato 

evidenciado pelo alto número de entrevistados que não participaram da movimentação 

social que ocorreu contra os valores e estereótipos apresentados na reportagem.  

Esse olhar sobre a mulher brasileira a atinge em diversos aspectos da vida 

cotidiana, principalmente na disparidade de salários e nas leis que deveriam ser 

empregadas para garantir sua segurança, além da disparidade entre o número de mulheres 

e homens que exercem cargos políticos. 

Também é importante destacar que nas reportagens de âmbito político, as 

características físicas e a vida privada são mais significativas no caso de mulheres do que 

homens, assim como foi possível verificar na reportagem da revista Veja.  

É evidente que a matéria trouxe à tona a discussão sobre o papel da mulher na 

sociedade e na política, e demonstrou a violência cotidiana que toda mulher sofre ao tentar 

ser enquadrada em estereótipos, padrões sociais e modelos que derivam do sistema 

patriarcal brasileiro.  
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APÊNDICE  

PESQUISA DE OPINIÃO  

 

1. Nome: 

 

2. Idade: 

 

3. Como você se define em termos de gênero? 

 

4. Em relação à sua posição e ideologia política, você se considera de: 

( ) Esquerda ( ) Centro ( ) Direita ( ) Não tenho 

 

5. Em relação aos movimentos feministas, você: 

( ) Apoia ( ) Discorda ( ) Não tem ideia formada sobre o assunto 

 

6. Em relação à imagem feminina na política, você acredita que a mulher é: 

( ) Representada ( ) Não representada ( ) Não sabe ou prefere não opinar 

 

Parte II 

Sobre a reportagem da Revista Veja "Marcela Temer: Bela, recatada e do lar"  

"A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de 

vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice". 

 

1. De modo geral, qual a sua opinião sobre a notícia? E como foi sua reação pessoal 

à manchete e trecho da Veja? 

 

2. Você acredita que a mulher brasileira é representada por esse modelo feminino? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei opinar  

 

3. Para você, o que significa "bela, recatada e do lar"? 

( ) Um elogio ( ) Uma afronta às conquistas das mulheres ( ) Nenhuma das 

alternativas 

 

4. A descrição que a Revista Veja faz de Marcela Temer pode ser compreendida 

como um reflexo do ideal da mulher no Brasil ou reflete o machismo ainda 

presente na nossa sociedade? 

 

5. As mulheres representam quase 60% do eleitorado, no entanto, segundo dados da 

ONU de 2014, apenas 11% dos prefeitos, 8,7% dos deputados e 7,9% dos 

governadores são mulheres. O que esses dados representam para você? 

 

6. O mundo da política ainda é dominado pelo machismo na sua opinião? 

 

7. Você participou da manifestação #belarecatadaedolar? 

( ) Sim ( ) Não 

 

8. Em caso afirmativo, como foi sua participação? Você já participou de outras 

manifestações nas redes sociais? Se sim, quais? 


