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BELA, RECATADA E ‘DO LAR’1 

a crítica de mídia e reverberações a partir do perfil de Marcela Temer em Veja 
 

Mariana Barbosa Gonçalves2 
 
RESUMO 
A proposta deste artigo é refletir sobre lugares de uma crítica midiática e do “sistema de 
resposta social”, proposto por Braga (2006), no contexto da publicação do perfil de Marcela 
Temer, feito pela revista Veja de 18 de abril de 2016, cujo título é “Bela, recatada e ‘do 
lar’”. O objetivo é observar na publicação elementos de uma narrativa machista, partindo 
de estudos de gênero, e as reações sociais a esse tipo de perfil, além da dimensão do 
acontecimento por sua repercussão, através das análises críticas publicadas sobre o assunto 
em outros portais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Crítica de mídia. Identidade de gênero. Feminino. Jornalismo. 
Acontecimento. 
 
ABSTRACT 
The proposal of this article is to reflect on places of a media criticism and the "social 
response system", proposed by Braga (2006), in the context of the publication of Marcela 
Temer’s profile by Veja of April 18, 2016, whose title is "Beautiful, demure and 'home 
woman'." The objective is to observe in the publication elements of a sexist narrative, 
starting from gender studies, and the social reactions to this type of profile, besides the 
dimension of the event by its repercussion, through the critical analyzes published on the 
subject in other websites. 
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Introdução 
 

Ao propor uma discussão sobre “um terceiro sistema de processos midiáticos”, 

Braga (2006) nos provoca a pensar que a abrangência desses processos, na sociedade, vai 

além dos estabelecidos sistemas de produção e recepção. Apesar de criticada, a  ideia dual 

focada nas interações entre um emissor e um receptor, através de um canal e de forma 

unidirecional, ainda se faz presente. O autor, então, propõe a constatação de um terceiro 

sistema, que corresponderia a “atividades de resposta produtiva e direcionadora da 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 2 – Diversidades, Processos Sociais e Comunicacionais. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto 
(PPGCOM-UFOP). E-mail: maribgoncalves@gmail.com. 
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sociedade em interação com os produtos midiáticos” (Braga, 2006, p. 22, grifo do autor), ao 

qual denominaria “sistema de resposta social” (ou, em outras palavras “sistema de interação 

social sobre a mídia”). 

Braga (2006) também defende que a sociedade age e produz sobre os meios de 

comunicação e seus produtos, dando a eles sentido social. Essas práticas de uso vão além 

de uma interatividade com o meio (ou produto), sendo, com maior frequência, respostas 

diferidas e difusas, que ganharam uma nova dimensão com a ampliação do acesso da 

sociedade à internet e às redes.  

A crítica midiática, de maneira complexa, pode ser observada em diferentes 

instâncias e modalidades (Soares e Silva, 2016), variando desde as pesquisas e análises 

acadêmicas; interações sociais de crítica, em que a própria sociedade reflete e age sobre a 

produção midiática; além de estudos e crítica noticiosa, realizada e veiculada pela própria 

mídia. 
Sob o viés da teoria crítica frankfurtiana, podemos reconhecer, alargando sua 
abrangência, veículos da imprensa alternativa ou da mídia independente, estudos 
sobre a qualidade da produção midiática, iniciativas para o letramento, ou media 
literacy, e aquelas visando estabelecer uma leitura crítica das mídias. De modo 
análogo, ao observarmos o alcance do media criticism encontramos forte 
presença na crítica ao jornalismo, especialmente o impresso, como também o 
televisivo e, mais recentemente, o digital, por meio de colunas publicadas nos 
próprios jornais, presença de ombudsmen e criação de observatórios de mídia, 
responsáveis pelo acompanhamento sistemático da produção e desempenho dos 
meios. É nesse cenário multifacetado e poroso que vemos também a produção 
acadêmica sobre crítica de mídia disposta em duas direções: na realização efetiva 
de análises críticas sobre formas e conteúdos midiáticos; ou em pesquisas 
dedicadas ao estudo das críticas produzidas na/pelas mídias.(Soares e Silva, 2016, 
p. 4, grifo das autoras). 
 

Publicada em uma edição especial da revista Veja, em 18 de abril de 2016, a 

matéria “Bela, recatada e ‘do lar’” traz um perfil de Marcela Temer, esposa do então vice-

presidente da república Michel Temer 3. A construção do texto, repleta de adjetivos, traz 

considerações sobre o fato de tanto Marcela quanto Michel Temer serem “uma mulher/um 

homem de sorte”, já que essa possuía todas as qualidades de uma mulher discreta e 

dedicada ao marido e à maternidade – ideais de mulher valorizados durante séculos, uma 

                                                             
3 O período da publicação do perfil de Marcela Temer e sua repercussão compreende o da abertura do 
processo de impeachment de Dilma Rousseff. Por essa razão, os sujeitos abordados serão tratados pela 
posição que ocupavam à época. 
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vez que o papel social feminino era e, em alguns casos, ainda é atribuído ao ambiente 

doméstico –, como dito já no bigode do texto: “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”. 

A veiculação do perfil desencadeou uma intensa resposta do público, 

principalmente por meio de uma onda de postagens em redes sociais virtuais com a hashtag 

#belarecatadaedolar, que questionava esse padrão de mulher exaltado pela publicação, 

além de manifestações em várias cidades do país que reuniram mulheres que também iam 

contra essa concepção4. Essa resposta social provocou a publicação de novas matérias e 

críticas sobre a produção jornalística, refletindo tanto sobre o perfil traçado da então vice-

primeira-dama como também suas repercussões, dando a ele uma nova dimensão.  

O objetivo deste texto, portanto, é propor uma análise de conteúdo, com base nos 

estudos sobre a crítica de mídia, o enquadramento do perfil e suas repercussões, além de 

sua dimensão de acontecimento e as questões de gênero levantadas a partir de sua narrativa. 

Para isso, foram analisadas, além do perfil publicado por Veja, os enfoques ressaltados nas 

notícias e críticas publicadas sobre o tema em outros sites: Carta Capital (Bela, recatada e 

do lar: matéria da 'Veja' é tão 1792), El País (A fúria cômica das redes contra o “bela, 

recatada e ‘do lar’”), Uol ("Bela, recatada e do lar" é forma infeliz de descrever alguém), 

BBC Brasil (Crítica a 'bela, recatada e do lar' é intolerante com Brasil 'invisível', diz 

historiadora), Brasil de Fato (Quanto vale a imagem bela e recatada de Marcela?), O 

Popular (Bela, recatada e 'do lar': entenda a frase que invadiu a internet), Brasil 247 

(NOVO MICO DE VEJA: BELA, RECATADA E DO LAR) e Observatório da Imprensa 

(“Bela, recatada e do lar”) – além de uma menção na edição seguinte de Veja, na seção 

“Veja Essa”. 

 

Bela, recatada e “do lar” e o contexto do perfil 

 
                                                             
4 Diversas manifestações contra a imposição de um padrão de mulher foram realizadas pelo país, provocadas 
pela publicação do texto em Veja. Tais manifestações são de extrema importância e também integram o 
sistema de resposta social proposto por Braga (2006), porém, para fins de produção deste artigo, serão 
abordadas apenas as repercussões no ambiente virtual e midiático. 
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O perfil de Marcela Temer foi reproduzido em uma edição especial extra da revista 

Veja, publicada no dia 18 de abril de 2016 (embora datada em seu rodapé como 20 de abril 

do mesmo ano). Na internet, a revista estava disponível poucas horas após a votação, na 

Câmara dos Deputados, que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff, com um placar de 367 votos a favor e 146 contra – a versão impressa 

entrou em circulação na segunda-feira, 18, em todo o país. O perfil foi publicado em meio a 

uma série de matérias que tratavam da votação, do processo de impeachment. Na edição 

especial, lia-se também textos sobre as comemorações pela aprovação do processo contra a 

presidenta Dilma Rousseff, o panorama que culminou na abertura do processo e análises 

sobre o que aconteceria em seguida, além do que já era denominado por Veja de “governo 

Temer”. 

A revista Veja claramente se posicionou contra o governo Dilma durante toda a sua 

vigência e apoiou o processo de impeachment, tanto em seus editoriais como também pelo 

ângulo de produção de suas narrativas. O perfil de Marcela Temer está localizado logo após 

uma matéria intitulada “A hora e a vez do vice” que exaltava Michel Temer e os desafios 

do “futuro presidente”. O texto também se refere à Marcela Temer como “quase primeira-

dama” e faz referências às características atribuídas como qualidades dela, através de fontes 

que descreveram a esposa de Michel Temer (a reportagem da revista não ouviu diretamente 

a perfilada, retratando-a através de depoimentos de terceiros). 

 

A crítica da mídia 

 

Ainda que a edição em si tenha sido preparada especialmente para retratar o 

impeachment de Dilma Rousseff e seus desencadeamentos a partir da linha editorial de 

Veja (uma edição extra publicada imediatamente após votação no congresso, rompendo 

com a periodicidade da revista), a publicação do perfil de Marcela Temer, em especial, 

gerou uma série de comentários sobre a produção midiática, tanto a crítica social, 

visualizada por meio das redes sociais virtuais, principalmente, através da hashtag 

#belarecatadaedolar, e manifestações populares, como, também, em diversas críticas 
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jornalísticas publicadas nos dias seguintes, mobilizadas pelo conteúdo e construção da 

narrativa no texto e também pela própria repercussão social. 

Braga (2006) defende uma perspectiva que assume a crítica da mídia como parte da 

sociedade, observando todas as críticas midiáticas como internas à sociedade. Ainda que 

partindo de lugares sociais que diferem entre si – acadêmico-científico, campo midiático ou 

grupos sociais –, que distinguem os ângulos de observação da produção midiática, além de 

motivações que levam ao processo de crítica, a análise dos meios de comunicação 

permanece intrínseca à sociedade. Embora esses atores sociais realizem ações específicas, 

participam de um processo mais amplo de interpretação “sobre a mídia e seus produtos e 

processos”, produzindo respostas. 
Não se trata de ações sociais formalmente concertadas, e sim de processos que, 
independentemente de sua origem, autoria e instituição, realizam no contexto 
social uma mesma funcionalidade sistêmica, com similaridades básicas de 
comportamento e resultados. Nesse patamar de abstração, “fazem sistema” mais 
conceptual do que físico. (BRAGA, 2006, p. 30, grifo do autor). 
 

Os diferentes observatórios e espaços de crítica midiática (acadêmicos, grupos 

sociais e a própria mídia) apresentam uma singular importância social, fornecendo ao 

público parâmetros para a reflexão a respeito das informações e construções narrativas dos 

media, fundamentais para a formação e conscientização como sujeitos políticos e sobre o 

direito à liberdade de informação (Rothberg, 2010).  

Ao analisar a produção midiática a partir de seu enquadramento (framing), é 

possível observar alguns marcos na construção de sentido da produção jornalística, seja por 

seus procedimentos de seleção, exclusão ou ênfase na elaboração dos textos, que 

direcionam uma visão de realidade por determinados eixos. Essa forma de análise, como 

proposta por Rothberg (2010), pode fornecer elementos fundamentais para a reflexão da 

construção do perfil de Marcela Temer, abordado na publicação. 

Alguns fatores influenciam diretamente na produção e enquadramento das notícias 

(Rothberg, 2010), como a perspectiva econômica e política do veículo; seus valores de 

noticiabilidade (news values), que determinam o que e como será noticiado; além das 

visões culturais – que moldam as concepções diante das experiências – responsáveis pelas 

formas e conteúdos de uma notícia. Esses quadros de sentido construídos pela mídia, de 

maneira simbólica, revelam um complexo jogo entre os valores de noticiabilidade dos 
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próprios veículos, os atores sociais, e seu público (jogos, por vezes, marcados pelo conflito 

entre os sujeitos que o integram).  

O autor indica a necessidade, principalmente em coberturas políticas, do acesso a 

abordagens mais complexas, contextualizadas, plurais e abrangentes – denominadas por 

enquadramentos temáticos –, diante de uma produção jornalística que expõe o público 

majoritariamente a quadros superficiais, que dificultam “a produção de uma resposta mais 

consistente das pessoas à mensagem” (Rothberg, 2010, p. 24).  

A ênfase em certos aspectos (assim como a seleção e exclusão de elementos da 

notícia) mostra as perspectivas gerais para a compreensão do cotidiano, a partir da visão da 

publicação, e pode ser percebida através de elementos que se destacam de alguma forma na 

matéria ou da maneira como “são articulados como conclusão da reportagem” (Rothberg, 

2010, p. 63). No caso, o texto já em seu título realça a orientação na representação de 

Marcela Temer, como bela, recatada e ‘do lar’, discorrendo sobre atributos de sua 

personalidade que validam essa ideia, como a vaidade e seus cuidados com a beleza, além 

de sua discrição tanto na escolha de seus figurinos (como os “vestidos na altura dos 

joelhos” e preferências por cores claras), como em seu estilo de vida, mais recluso. 

Aliado ao enquadramento, o processo de agendamento de assuntos que seriam 

relevantes diante de outros fatos é outro recurso da mídia que guia a interpretação do 

público. No contexto de um processo de impedimento de uma presidenta que possui 

determinado perfil (militante, guerrilheira, governante), apresentar uma imagem de outra 

mulher que, de certa forma, também assumiria um protagonismo no jogo político nacional, 

com um perfil inverso (alguém que permanece atrás da figura do marido), levanta questões 

sobre jogos de poder que ainda atuam na construção de um ideal feminino na sociedade 

brasileira. Saperas (2008) ressalta a ação dos enquadramentos interpretativos e efeitos da 

mediação no processo cognitivo social: 
Mediante este doble proceso los receptores de medios perciben la realidad social, 
dedican y discriminan atención y definen determinadas situaciones sociales que 
les atañen, construyen identidades (las propias y las ajenas), y ofrecen un marco 
de referencia que estructura sus propias interacciones. (Saperas, 2008, p. 10). 
 

O impacto do perfil de Marcela Temer se deu, principalmente, por exaltar uma 

identidade feminina que, embora tenha feito parte da estrutura da sociedade brasileira por 

anos (e ainda prevaleça em determinadas regiões e contextos), com um movimento de 
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ruptura na modernidade, a partir do século XX, e o surgimento de novas identidades, não é 

admitida como um único perfil de mulher bem visto na sociedade. Hall (2011) ressalta que 

as transformações, associadas à modernidade, libertaram o indivíduo de seus apoios 

estáveis tanto nas tradições quanto nas estruturas. Como consequência, promoveram a 

existência de sociedades mais complexas, ainda em processo de adaptação no que diz 

respeito aos direitos individuais.  

Nesse contexto, é possível observar como a sociedade reagiu diante da mídia, 

retrabalhando e atuando sobre o discurso de Veja, fazendo uma reapropriação do termo 

bela, recatada e ‘do lar’, ressignificando-o com imagens que vão de encontro com a 

retratada de Marcela Temer – seja com mulheres bebendo, em bares, nas ruas, no ambiente 

de trabalho, usando vestimentas curtas e ousadas, entre outros. Tal reverberação ocorreu, de 

maneira difusa, principalmente através de redes sociais em alta em 2016, como Facebook e 

Twitter. Como Braga (2006) lembra, a sociedade utiliza com frequência, como no caso, a 

própria mídia como veiculadora de suas reações, que  se torna mais acessível com a rede 

informatizada. 
Hoje, a flexibilidade da rede informatizada mundial faz da internet a mídia de 
escolha para os dispositivos sociais e fala sobre a mídia. Como a rede se 
desenvolve em sociedade já largamente midiatizada, outros processos e produtos 
midiáticos se tornam facilmente matéria-prima para as interações aí 
desenvolvidas. (BRAGA, 2006, p. 41). 
 

Ainda que não haja um equilíbrio de forças entre mídia e sociedade, as ações 

críticas da sociedade são fundamentais e ganham força em uma reflexão da própria 

produção midiática e os significados por trás de suas narrativas. Essas ações também não se 

colocam à parte ou acima das sociais, mas são desenvolvidas por meio de dispositivos 

sociais intrínsecos das interações e questões de uma determinada época, como a questão de 

gênero e do feminino no caso. 

 

Do ser feminino: a mulher ainda deve ser do lar? 

 

Qual o papel social da mulher no Brasil do século XXI? Apesar das mudanças 

sociais e da fluidez da identidade pós-moderna, a questão ainda se faz pertinente em um 

país que, embora tenha 51,4% de sua população formada por mulheres (IBGE, 2013), no 
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mercado de trabalho, elas recebem 30% a menos que homens da mesma idade e com o 

mesmo nível de formação, de acordo com estudo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento publicado em 2009. Os números também podem mostrar que a sociedade 

brasileira ainda atribui uma conduta moral que deve ser seguida pelas mulheres, para que 

não sejam punidas por isso, como ser vítima de estupro: pesquisa do Datafolha aponta que 

37% dos brasileiros concordam com a frase “Mulheres que se dão ao respeito não são 

estupradas”, ou que 30% concordam que “A mulher que usa roupas provocativas não pode 

reclamar se for estuprada”. 

Esse ideal de um papel atribuído à mulher reflete uma concepção do meio social 

formada por comportamentos típicos específicos que distinguem os gêneros masculino e 

feminino. Para Butler (1993), a construção do gênero está para além da condição de um 

corpo (masculino ou feminino), sendo muito mais influente, nessa construção, o meio 

social em que a pessoa vive. No entanto, ainda de acordo com a autora, o conceito de 

gênero não pode estar simplesmente ligado a uma série de “normas regulatórias” impostas 

ao indivíduo de maneira estática, mas, também, a normas que influem na construção do 

sujeito que a articula dentro de uma série de outras.  

Entre outras esferas sociais, a mídia também tem intensa participação no constante 

processo de aprendizagem de performances de gênero, representando as práticas sociais e 

culturais que refletem na construção de identidades. Ao reproduzir, em seu texto, apenas as 

facetas de Marcela Temer que reproduzem um ideal de mulher perfeita “para casar”, de um 

pensamento machista que reforça a primazia do masculino e a posição inferior da mulher 

como “do lar”, a jornalista (o perfil é assinado por Juliana Linhares) reitera esses padrões 

em seu enfoque, não trazendo outros atributos à pauta. 

É possível perceber, na construção social da matriz heterossexual, traços que 

ressaltam a “primazia do masculino”. A dominação masculina se dá sobre o seu outro, no 

caso, o feminino, que passa a desempenhar o papel inverso. Enquanto as qualidades 

masculinas foram ressaltadas, as femininas, ao longo da história, foram tratadas com 

desprezo. Oliveira (2004, p. 71) explica que “[p]ara que o masculino fosse valorizado, seria 

necessário realizar uma operação inversa em que o feminino fosse, explicitamente ou não, 

posto em segundo plano, visto como algo menor, inferior”. 
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A inferioridade feminina era justificada também por cientistas, que ressaltavam a 

perfeição masculina diante do feminino, desde a Idade Média, em que “uma teoria bastante 

divulgada afirmou que [...] a mulher era considerada inferior ao homem, sendo apenas 

resultado de uma evolução imperfeita do mesmo” (OLIVEIRA, 2004, p. 71) 

Welzer-Lang (2001) mostra que a dominação dos homens sobre as mulheres “se 

exerce na esfera privada ou pública e atribui aos homens privilégios materiais culturais e 

simbólicos”. Para isso, foram projetados papéis típicos femininos, que durante séculos 

foram base para a formação social. 
Assim, a autêntica feminilidade surgia como o inverso da masculinidade: 
delicadeza, beleza sensual, comedimento público e fragilidade. Todas essas 
características figuravam como o modelo oposto do heróico masculino e 
consagravam a ideia segundo a qual quanto mais feminina a mulher e mais 
masculino o homem, tanto mais saudáveis a sociedade e o Estado, preceito que 
apontava para a necessidade de que houvesse uma separação entre os sexos de 
modo tal que se pudesse indicar com precisão características e comportamentos 
típicos de cada gênero. (OLIVEIRA, 2004, p. 72). 
 

É possível destacar em vários momentos do texto as características abordadas pela 

narrativa que reforçam esse padrão do feminino, a começar pelo título “bela, recatada e ‘do 

lar’”, que resumem o comportamento atribuído ao gênero feminino na formação da 

sociedade brasileira. Marcela Temer é colocada no ambiente doméstico e passível da ação 

do marido em várias passagens, como quando a repórter afirma que, embora seja bacharel 

em direito, nunca tenha exercido a profissão, e que “[s]eus dias consistem em levar e trazer 

Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma também”, 

ou que “[e]m todos esses anos de atuação política do marido, ela apareceu em público 

pouquíssimas vezes”, e especialmente, no trecho em que discorre: “Temer iria depois 

[passar alguns dias na praia], mas, nos dias seguintes, o plano foi a pique: o vice ligou, 

dizendo que estava receoso de expor a família, devido aos ânimos acirrados no país. 

Pegou Marcela, Michelzinho, e todo mundo voltou para casa”. 

No entanto, a superioridade da masculinidade na hierarquia dos gêneros vem sendo 

desestabilizada na sociedade pós-moderna. Embora os padrões abordados continuem a 

existir, ao longo dos últimos séculos, essa classificação vem sendo questionada, 

principalmente, com a ascensão do feminismo e do movimento homoafetivo, que puseram 

em questão a dominação arbitrária do masculino. As mulheres também deixaram o 
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ambiente doméstico, do lar, e vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. 

Giddens (1993, p. 18) ressalta que as “mulheres não admitem mais a dominação sexual 

masculina, e ambos os sexos devem lidar com as implicações deste fenômeno”. 

Foi a partir desse contexto que se deram as críticas observadas sobre o perfil. Com 

essa nova realidade, em que a própria sociedade questiona as normas regulatórias de 

gênero, um texto jornalístico que, em seu enfoque, retome essas normas, causa 

estranhamento e uma espécie de ruptura do cotidiano (ainda dentro de um contexto que 

represente diversas rupturas na realidade brasileira, como um processo de impeachment 

constantemente questionado por pesquisadores e por parte da sociedade, ações de um novo 

governo que vão de encontro com o que foi eleito nas urnas, entre outras), representando, 

em si, um acontecimento. 

Um acontecimento pode ser compreendido como uma construção social. Sua 

existência é capaz de provocar a elaboração de sentido para os sujeitos sobre o fato. 

Charaudeau (2009) ressalta o fato de, a partir de um acontecimento, ocorrer a necessidade 

de um ordenamento de sentido ao qual se entrega o sujeito. “O acontecimento vive e morre 

numa dialética permanente da ordem e da desordem, dialética que pode estar na natureza, 

mas cuja percepção e significância dependem de um sujeito que interpreta o mundo” 

(Charaudeau, 2009). 

Para França (2012), os acontecimentos são responsáveis pelo dinamismo da vida: ao 

mesmo tempo em que é portador de uma ruptura, provoca a busca de respostas e incita o 

agir sobre ele, e a procura por alternativas que retomem a “normalidade”. 
Este é então o conceito de acontecimento adotado aqui: são fatos que ocorrem a 
alguém; que provocam a ruptura e desorganização, que introduzem uma 
diferença. Eles fazem pensar, suscitam sentidos, e fazem agir (tem uma dimensão 
pragmática). E tais ocorrência curto-circuitam o tempo linear; ocorrendo no nosso 
presente, eles convocam um passado e re-posicionam o futuro. (França, 2012, p. 
14). 
 

A autora ressalta que os acontecimentos, para além do que foi abordado, “fazem 

falar”, logo, desencadeiam a transformação dos fatos em narrativas, como ocorreu na 

repercussão do perfil, através da resposta do público e de outros veículos provocados a falar 

sobre o texto e o machismo na sociedade brasileira atual. França (2012) lembra, ainda, que 

os meios de comunicação (a mídia) fazem parte de nossa sociedade, produzindo e fazendo 

circular suas informações e representações.  
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No mesmo sentido, Quéré (2005) se refere ao fato de um acontecimento provocar 

reações e se localizar na experiência dos indivíduos, além de exigir uma compreensão e 

uma necessidade de respostas sobre ele. “A individualidade do acontecimento não é 

determinada, apenas, pelas características da sua ocorrência como fato, mas também pelas 

reacções e pelas respostas que suscita, via uma compreensão e uma apropriação, seja qual 

for seu suporte” (Quéré, 2005, p. 68).  

 

A crítica na mídia: reverberação e cobertura midiática 

 

Nesse sentido, além das respostas sociais, a própria mídia foi provocada a repercutir 

o fato, através de críticas midiáticas sobre a produção jornalística (e as questões de gênero 

suscitadas por sua narrativa), como no caso de Carta Capital, O Popular e Observatório da 

Imprensa; também por meio de matérias em que outras fontes foram chamadas ao debate 

das questões da construção de uma narrativa machista no perfil como também sobre qual o 

papel atribuído à mulher hoje no país, além de reproduções de comentários de internautas, 

publicizados nas matérias da BBC Brasil, El País e do portal UOL. A própria Revista Veja 

repercutiu as reverberações sobre o perfil, porém, sem fazer uma autocrítica, pelo contrário, 

a edição caracterizou como “piada” a resposta social sobre a reportagem.  Cabe ressaltar 

que os textos aqui analisados foram retirados de alguns portais logo após a publicação do 

perfil, algumas dessas publicações também foram reproduzidas em versões impressas dos 

veículos, não se concentrando apenas na internet. O mesmo cabe em outras críticas que não 

foram utilizadas neste artigo, também em outros veículos (impressos, televisão e rádio). 

No caso específico, a perspectiva do leitor esteve presente e foi acionada e utilizada 

na maioria dos textos aqui analisados (que fizeram referência, principalmente, à 

repercussão da temática pelos leitores e às respostas sociais). Porém, essa interlocução foi 

possibilitada em um caso pontual, que ganhou uma nova dimensão a partir do contexto em 

que estava inserido (transformação e discussão sobre o papel da mulher na sociedade, um 

processo de impeachment de uma presidenta que levantou questionamentos pela sua 

motivação – pelos elementos usados, machista – e legalidade, entre outros). Para Braga 

(2006), a falta de regularidade e sistematicidade de um tratamento crítico da mídia sobre a 
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sua própria produção torna difícil uma interlocução mais relevante entre público e mídia, 

que possibilitaria mais elementos para reflexão  e manutenção das respostas sociais. “Essa 

interação diferida e difusa – mas sistematizada pela continuidade e pelos ângulos de 

observação – é que seria um componente relevante de um trabalho social crítico-

interpretativo” (Braga, 2006, p. 167). 

A abordagem das críticas, no entanto, segue enfoques diferentes sobre a mesma 

temática/repercussão. Algumas das críticas analisadas nesse contexto refletem o fato de o 

texto trazer visões antiquadas sobre o perfil de uma mulher brasileira em pleno século XXI. 

Com um artigo de opinião assinado pela colunista Djamila Ribeiro, Carta Capital ressalta 

esse ponto já no seu título: “Bela, recatada e do lar: matéria da ‘Veja’ é tão 1792”. O texto 

ressaltou trechos do perfil que soam impositivos ao comportamento feminino e que 

incomodam, principalmente, feministas, além de trazer outros elementos que justifiquem a 

relação da matéria (atual) com o ano 1792, ano em que a escritora Mary Wollstonecraft 

tratava sobre imposições às mulheres no livro “Reivindicação dos direitos da Mulher”. O 

subtítulo do artigo, retirado do próprio texto, ressalta essa perspectiva que pensamento 

impositivo sobre o feminino: “A intenção é enaltecer Marcela Temer como a mulher que 

todas deveriam ser, à sombra, nunca à frente”.  

Já o portal Brasil de Fato publica um artigo da filósofa Márcia Tiburi, que traz uma 

perspectiva do jogo estético da política, que coloca em cena a esposa do vice-presidente 

para, nas palavras da filósofa, amenizar a imagem de um vice-presidente golpista. Na visão 

da autora, usar Marcela Temer como um padrão antigo de ideal de mulher e de primeira 

dama é capital político para Michel Temer: “Ao se dizer que ela é ‘bela, recatada e do lar’, 

o que para muita gente pode significar sem graça, como repercutiu nas redes sociais, quer-

se dizer que o vice-presidente também tem algo de ‘belo’ e de ‘recatado’”. E acrescenta: 

“como não se pode dizer que seja ‘do lar’, quer-se dizer que é (Michel Temer) um homem 

de família”. 

No portal Observatório da Imprensa, Francisco Fernandes Ladeira relembra, na 

seção “Monitor da Imprensa”, o viés machista e estereotipado da construção narrativa. O 

autor ressalta que momentos de instabilidade política e econômica ensejam radicalismo 

ideológico e reforçam preconceitos e, guardadas as devidas proporções, a ascensão dessas 
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ideias pode ser observada no Brasil na conjuntura atual, estimuladas também pela imprensa. 

O autor ressalta também a ascensão de discursos sexistas, principalmente direcionados à 

Dilma Rousseff, que acentuam os estigmas históricos atribuídos ao feminino. O autor ainda 

destaca o fato dessas ideias retrógradas permanecerem no imaginário coletivo brasileiro, 

reforçado pelo perfil publicado em Veja. 

O site de El País traz um artigo assinado pela jornalista Camila Moraesque que 

destaca, como sugere o título (A fúria cômica das redes contra o “bela, recatada e ‘do lar’”), 

algumas das críticas e dos “memes” feitos a partir da expressão “bela, recatada e ‘do lar’”. 

Em ambos os textos, é ressaltado que as reações não são uma crítica à Marcela Temer e seu 

estilo de vida em si, mas ao fato de haver uma “intenção da reportagem de vender um 

‘modelo de mulher’” a ser seguido. Outro viés da crítica que ocorreu em ambos os textos é 

a comparação com o tratamento sexista e misógeno da mídia à então presidenta Dilma 

Rousseff (que passava no momento pelo processo de impeachment). 

Já os portais Brasil 247 e O Popular, trouxeram notas sobre a publicação, sem 

aprofundar de fato no conteúdo do perfil, mas criticando-a pelo fato de ter caráter machista. 

As duas páginas acrescentaram, como elementos que compunham as notas, as repercussões 

no twitter e os memes sobre o assunto. 

Um outro viés nas respostas sobre o perfil de Marcela Temer pode ser visto nas 

matérias publicadas nos portais Uol e BBC Brasil. Nessa perspectiva, os portais trouxeram 

ao debate especialistas para refletir, principalmente, a repercussão do texto, não a 

construção dele como as outras críticas. Esses especialistas discorreram sobre a concepção 

do que é ser mulher hoje, os diferentes papéis desempenhados por ela, principalmente a 

partir da mídia. Foram entrevistados profissionais da comunicação e da história, assim, são 

evocadas pelos portais, as possíveis autoridades sobre o tema capazes de reafirmar uma 

posição pela publicação.  

O portal Uol ouviu três pesquisadores da comunicação na busca de analisar a 

“reação provocada pelo texto”. No caso, a perspectiva da publicação era entender a 

repercussão do mesmo. Ainda assim, ambos os especialistas discorreram sobre os motivos 

que levariam a revista a publicar o perfil de Marcela Temer e o contexto de sua publicação 

(se algo que ajudaria a imagem do seu marido, Michel Temer ou não). Também 
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evidenciaram o fato do texto de Veja reforçar um estereótipo feminino oposto ao da então 

presidenta Dilma Rousseff (e que essa figura feminina seria a que estaria no poder caso se 

concretizasse o impeachment). 

Já BBC Brasil traz ainda uma outra dimensão: de que tamanha repercussão refletiria 

uma “visão ‘intolerante’ sobre o modo de vida de uma parcela significativa da população” 

(BBC  Brasil, 21 de abril de 2016). O portal ouviu uma pesquisadora da história das 

mulheres brasileiras, Mary Del Priore. Nas perguntas, a publicação ainda questionou sobre 

o fato de o perfil refletir o machismo na sociedade brasileira, e o que levou à reação das 

pessoas. A pesquisadora trouxe, a partir daí, uma nova abordagem: de que essas já foram, 

historicamente, características importantes para a mulher brasileira, e que ainda fazem a 

diferença, sobretudo, no interior do Brasil. “Bela, recatada e ‘do lar’” seria, segundo a 

pesquisadora, uma das muitas mulheres de uma formação complexa brasileira, que 

representaria um perfil de uma mulher que não está “visível” nas redes, e que do mesmo 

modo acaba sofrendo preconceitos. A pesquisadora ainda ressalta o fato de Veja ser um 

veículo de comunicação que representa um grupo de brasileiros que corroborariam com as 

ideias transmitidas pela publicação. 

Tais reflexões, porém, não foram admitidas como uma crítica pela publicação. O 

posicionamento da revista diante das respostas do público foi de que houve uma 

“espetacular avalanche de piadas e memes na web”, acionada pelo título da reportagem 

(apenas), como se a resposta do público tivesse sido uma brincadeira, reproduzindo alguns. 

Esse posicionamento repete o que Rothberg (2010, p. 53 e 54) havia observado, de que a 

imprecisão dos observatórios de mídia e os critérios de análise (ou, se observamos a partir 

da forma diferida e difusa, como Braga) acabam provocando “embates infrutíferos com 

jornalistas e editores que não reconhecem a legitimidade das críticas ou fazem objeções aos 

seus próprios termos e argumentos”, que não acolhem essa resposta como critério para o 

aperfeiçoamento do próprio trabalho. 

Os textos de repercussão analisados, assim como as respostas sociais, trazem à tona 

temáticas como machismo e o papel social da mulher no Brasil (como construção histórica 

no contexto atual). Ambas as críticas, com maior ou menor embasamento teórico, dizem 
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muito sobre os valores ainda tolerados pela sociedade e ideias já questionadas 

(principalmente ao se tratar da cobertura política em tempos de ruptura). 

 

Considerações finais 

 

Apesar das mudanças estruturais conquistadas pelos movimentos feministas e 

homoafetivos, o lugar simbólico do masculino continua sendo bastante valorizado, 

especialmente na esfera política. Tal fato ainda orienta, por muitas vezes, as relações de 

gênero na construção das identidades (aqui, abordada a identidade feminina) e na forma 

como cada indivíduo deve se portar diante do que espera a sociedade. 

Ainda assim, ao utilizar, na construção de um perfil sobre a então vice-primeira-

dama Marcela Temer, elementos que reforçam um ideal de feminilidade que – apesar de ter 

prevalecido durante séculos em nossa sociedade –, com as mudanças de padrões de 

identidade pós-moderna, não é mais aceito como o único, a Revista Veja provocou uma 

ruptura sobre uma espécie de normalidade, agenciando a sociedade que reagiu sobre a 

mídia.  

Provocados pela repercussão social sobre o tema, outros veículos e a própria Veja 

foram acionados a realizar uma crítica sobre a produção, seu enquadramento e os valores 

culturais enfatizados a partir do perfil da vice-primeira-dama, ainda que de maneira 

enviesada.  

Esse processo de reação sobre a mídia faz parte de um terceiro sistema de processos 

midáticos, que trata de atividades de resposta sobre sua produção. De acordo com Braga 

(2006), o sistema de resposta social, na maioria dos casos, ocorre de forma diferida e 

difusa, muitas vezes através dos próprios dispositivos midiáticos. Tal circulação de sentido 

integra a própria cultura, que no Brasil ainda está atravessada por uma primazia do 

masculino sobre o feminino e discute o papel da mulher, atribuído diversas vezes ao 

estereótipo do ambiente doméstico, “do lar”. 

O autor ressalta, além disso, que os interesses que motivam a crítica midiática são 

diversos e variados e que também partem de preocupações formadoras da percepção social 

– âmbito em que a mídia também socializa e ensina. Logo, é importante pensar afinal na 
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inclusão da preocupação do que é aprendido de forma difusa em uma sociedade midiatizada 

que pode ser relevante e nocivo aos seus usuários (Braga, 2006). 

No entanto, apesar da repercussão a partir do texto “Bela, recatada e ‘do lar’”, é 

preciso ressaltar que o sistema de resposta social sobre a mídia não deve depender “apenas 

de críticas pontuais, ainda que estas sejam pertinentes e agudas” (Braga, 2006, p. 73). Essa 

concepção é válida para, além da defesa do público sobre sua mídia, promover uma 

autocrítica sobre a produção midiática. Mais que isso, é necessário que esse sistema seja 

estimulado, para que atue de forma constante e produtiva. 
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