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Resumo 

Este artigo é resultado do Projeto de Iniciação Científica (PIC) A mulher no 
jornalismo brasileiro: um estudo de caso da revista Elle e estuda como a 
publicação trabalha e formula, em seus perfis femininos, valores relacionados ao 
feminismo e ao machismo. O projeto utilizou-se da análise do discurso para 
perceber como os relatos foram construídos nos perfis ElleStar, EllePerfil e 
CultPerfil. O estudo conclui que os perfis analisados flertam com aspectos do 
feminismo e também trazem discussões relevantes sobre a importância da figura da 
mulher na sociedade. 
 
Palavras-chave: Jornalismo; informação; revistas femininas; sociedade. 
 

 

Introdução 

 A pesquisa A Mulher no Jornalismo Brasileiro: Um estudo de caso da 

revista Elle constitui uma análise do referido produto jornalístico e pretendeu 

compreender como a publicação trabalha e formula valores relacionados ao 

feminismo. Nesse sentido, enfatizou como a mulher é retratada em perfis 

femininos nas edições da revista. 

 A importância de tentar compreender como a mulher é representada em 

Elle é também analisar como a mulher, gradualmente, está sendo retratada na 

sociedade. A pesquisa partiu do pressuposto de que esse é um caminho para 

estimular futuros jornalistas a entender como é construído o discurso sobre a 

mulher na mídia brasileira e estimular a reflexão sobre como a imagem feminina é 

tratada atualmente. 
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 Com base na análise do discurso foram analisadas, em doze edições da 

revista Elle, onze perfis femininos das edições de fevereiro de 2014 a janeiro de 

2015. O discurso, conforme Maingeneau (2004:52), tem como uma de suas 

características ser orientado, ou seja, ser construído para uma finalidade; tem uma 

direção e se dirige a algo ou a alguém. Também propõe uma modificação, no 

sentido de afirmar ou interrogar algo, interage por meio da conversação, na qual o 

locutor coordena seus enunciados, e é contextualizado, ou seja, depende de um 

contexto para existir. Também para o autor, muitas vezes o discurso constrói o 

contexto. 

 Com isso, três conceitos relevantes desenvolvidos por Maingeneau (2004) 

servirão de base para o estudo: discurso, enunciado e contexto. O discurso, já 

conceituado anteriormente, será o objeto de estudo. Entretanto, o enunciado e 

contexto também farão parte da análise. 

 O autor entende enunciado como sendo uma sequência verbal que tem o 

objetivo de transmitir certo sentido. Mas, para ele, isso não quer dizer, 

necessariamente, que o enunciado deve ter um único sentido. “O que se quer dizer 

é que, fora de contexto, não podemos falar realmente do sentido de um 

enunciado” (2004: 21). Associado ao enunciado aparece o enunciador, que é o 

autor ou autora do discurso, no caso, do perfil.  

 O contexto, por sua vez, para Maingeneau (idem: 27), “são as sequências 

verbais encontradas antes ou depois da unidade a interpretar”. Ou seja, fatos 

anteriores que podem ou não facilitar a compreensão do discurso.  

 A pesquisa analisou, em doze edições consecutivas da Elle Brasil (de 

fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, das edições 309 até 320), de que forma, no 

atual contexto da sociedade brasileira, a revista trabalha em seus perfis femininos. 

Para isso, foram selecionados os perfis ElleStar, EllePerfil e CultPerfil. Para tanto, 

foram consideradas as seguintes categorias de análise: feminismo e machismo. 

 Para Andrew Heywood (2010: 21), “a ideologia feminina é definida por 

duas crenças básicas: a de que as mulheres vivem em desvantagem por serem 

mulheres e a de que essa desvantagem pode e deve ser abolida”. Desta forma, o 

feminismo é aqui entendido como a luta contra a desigualdade entre os gêneros e 

contra a existência da desvantagem das mulheres sobre os homens; a luta pela 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

3 

proteção, aprimoramento e ampliação dos direitos e papéis das mulheres na 

sociedade. 

 Tomando como base o pensamento de Heywood (idem), o machismo é 

aqui entendido como o apoio à desigualdade entre os gêneros e à sobreposição do 

homem sobre a mulher. Dessa forma, ele significa a negação e opressão dos 

direitos e papéis das mulheres na sociedade, o não reconhecimento da autonomia 

feminina nas tomadas de decisões sobre suas vidas e o estabelecimento de valores 

e papéis inferiores ou banais ao gênero feminino. 

 Os perfis, como acontece com os discursos, têm a finalidade de informar 

sobre algo, no caso desta pesquisa, uma personalidade feminina, gerando uma 

conversação mediada pelo enunciador (além da revista, o autor do perfil) e 

direcionado a um público-alvo; as mulheres.  

 

A condição feminina: entre o feminismo e o machismo 

 

 A história do feminismo tem seu início no final do século XVIII, com a 

publicação do texto A Vindication of the Rights of Women (em português, Em 

Defesa dos Direitos da Mulher), de 1792. De autoria de Mary Wollstonecraft (Reino 

Unido, 1759-1797), o texto é considerado o primeiro escrito feminista moderno. 

 Entretanto, foi no século XIX em que o movimento começou a ter mais 

importância, com a luta pelo sufrágio universal. Entretanto, vale lembrar que a 

história do feminismo condiz com a história do machismo, pois são duas correntes 

que caminham no mesmo contexto, apesar de serem opostas. Enquanto este último 

oprime os direitos da mulher ao longo da história, a luta delas tenta, aos poucos, 

conquistar esses direitos. Portanto, se há a história do feminismo, significa que o 

machismo ainda persiste na sociedade. 

 Os termos são tratados por Andrew Heywood como novas ideologias 

políticas. A definição do feminismo, segundo o autor, é conceituada pela luta 

contra a existência da desvantagem do gênero feminino sobre o masculino.  

 

A ideologia feminina é definida por duas crenças básicas: a de que as 
mulheres vivem em desvantagem por serem mulheres e a de que essa 
desvantagem pode e deve ser abolida. Dessa forma, as feministas 
destacam o que para elas é uma relação política entre os sexos: a 
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supremacia dos homens e a submissão das mulheres na maioria das 
sociedades, se não em todas. (HEYWOOD, 2010: 21) 

 

 

 O feminismo surge muito ligado a ideais liberais e socialistas. Passando 

por evoluções, segundo autor, se fragmenta em três correntes na década de 1960: 

feminismo liberal, feminismo marxista (ou socialista) e feminismo radical, todos 

ligados a princípios comuns como as separações entre o público e privado, sexo e 

gênero, igualdade e diferença etc.  

 Hoje, no entanto, o movimento está vinculado à ideia de pós-feminismo 

e à diminuição do radicalismo. Segundo Heywood, o movimento feminista se tornou 

cada vez mais fragmentado e incoerente desde a década de 1970. O autor ainda 

destaca a variedade de assuntos que surgiram e são tratados pelas feministas 

(como aborto e pornografia), sendo eles motivos da fragilidade do movimento. “O 

feminismo evoluiu e se tornou uma ideologia específica e estabelecida, cujas ideias 

e valores desafiavam as premissas mais básicas do pensamento político 

convencional” (2010: 23).  

 Entretanto, a inserção da mulher no mercado de trabalho fez com que 

surgisse o “novo homem”, aquele que aceita e está preparado para dividir as 

responsabilidades com o sexo oposto. Heywood afirma que a sociedade já não é 

mais patriarcal, mas que ainda apresenta dificuldades para as mulheres serem 

remuneradas na mesma quantidade dos homens e terem o total poder de decisão 

sobre seus corpos, por exemplo. Portanto, para o autor, ainda existem resquícios 

machistas na sociedade atual. 

 O machismo é definido por Heywood segundo os ideais feministas, como 

uma “forma de opressão, traçando um paralelo intencional com o ‘racismo’ ou a 

opressão racial” (2010: 26). O autor ainda destaca a existência de uma linha de 

pensamento que acredita na supremacia masculina na sociedade patriarcal atual e 

que uma das raízes do machismo está na opressão de mulheres que lutam contra o 

domínio masculino em diversas esferas, como educação, trabalho e política. 

 Dessa forma, pode-se dizer, por um lado, que o conceito de feminismo 

engloba a luta pelos direitos da mulher como igualitários aos do homem (tanto no 

aspecto da política como da vida social) e não à submissão de um gênero a outro. 
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Por outro lado, o machismo posiciona-se com um discurso que associa a mulher ao 

trabalho doméstico, enquanto ao homem cabe o trabalho capitalista. 

 A questão do feminismo no Brasil tem também suas peculiaridades. 

Florescido no Brasil apenas no século XX, com mulheres de classe média, o 

movimento feminista tinha como principal objetivo a luta pelo voto, que foi 

conquistado somente em 1932. Entretanto, o feminismo no Brasil tem suas raízes 

no século XIX. Considerada a precursora do movimento no Brasil, Dionísia Gonçalves 

Pinto, mais conhecida como Nísia Floresta (1810-1885), foi uma das primeiras a 

retratar a situação da mulher do século XIX. Ela influenciou inúmeras lutas pelos 

direitos femininos. 

 Com o início da ditadura militar, em 1964, o feminismo ganhou ainda 

mais relevância. Segundo Pinto, o feminismo no Brasil progrediu principalmente na 

década de 1960, época na qual se falou, pela primeira vez, sobre a relação entre 

homens e mulheres.  

 

O feminismo aparece como um movimento libertário, não quer espaço só 
para a mulher – no trabalho, na vida pública, na educação -, mas que luta, 
sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em 
que esta última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e 
seu corpo. (PINTO, 2010: 16) 

  

 A autora considera que foi neste momento em que aconteceram as 

primeiras manifestações feministas no país. O regime e os homens viam as 

manifestações “como um desvio na luta pelo fim da ditadura e pelo socialismo” 

(idem: 17). 

 A ligação entre feminismo e esquerda política também é estudado por 

outra professora, Clara Araújo (2000), que aborda a relação entre os gêneros, a 

opressão e a dominação masculina. Segundo ela, essa última se dá devido à divisão 

de trabalho. “O marxismo é criticado por haver subestimado o lugar do trabalho 

doméstico na análise sobre o processo de produção capitalista” (idem: 66). 

 O feminismo, que foi consolidado na década de 1970 no Brasil, foi 

construído nas ideologias políticas de esquerda. Este movimento teve e tem como 

objetivo a luta geral, um desejo de direitos coletivos entre mulheres e homens. 

 A luta por outros tipos de direitos femininos não cessa. Por muitos anos, 

a violência entre gêneros crescia, como retrata o estudo de Saffioti (1997), que 

afirma que, devido ao sistema patriarcal, os homens detêm a autoridade e o 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

6 

comando das ações da sociedade. A autora constrói seu estudo a partir da 

concepção de que o feminismo auxiliou a identificar a dominação dos homens e a 

violência por eles praticada. Isso ocorreu porque o movimento permitiu que as 

mulheres expressassem suas ideias e experiências. 

 O ano de 1975, teve um impacto político importantíssimo, que foi 

marcado pela morte do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODI, em São Paulo. Seu 

assassinato levou ao surgimento de inúmeros protestos. Ações como a criação do 

Movimento do Custo de Vida, o Movimento Feminino pela Anistia e Centro da 

Mulher Brasileira mostram como a participação das mulheres em movimentos que 

reivindicavam seus direitos aumentou, principalmente após a ditadura militar. 

Gradualmente, elas foram conquistando espaço político e econômico. 

 Não tendo participação nos aspectos financeiros anteriormente, a 

mulher passou a ser, a partir dos anos 1980, uma figura importante tanto para a 

economia domiciliar como para o mercado de trabalho. Essa questão é trabalhada 

por Heywood ao considerar que a tradição da sociedade é atribuir às mulheres a 

função de donas de casa, figuras domésticas, que não podem ou não conseguem 

trabalhar: 

 

Confirme a tradição, a esfera pública da vida, que abrange a política, o 
trabalho, as artes e a literatura, sempre foi prerrogativa do homem, 
enquanto a mulher ficava limitada a uma existência essencialmente 
privada, centrada na família e nas responsabilidades domésticas. 
(HEYWOOD, 2010: 25) 

 

 Por um lado, entre 2003 e 2008, houve um crescimento de 3% da 

população feminina no mercado de trabalho, segundo pesquisa do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Considera-se que esse aumento significou 

mudanças consideráveis para a sociedade. Por outro lado, também foram feitas 

pesquisas sobre a violência ainda praticada contra as mulheres. 

 O Brasil registrou cerca de 16 mil casos de violência contra a mulher 

entre 2009 e 2011, segundo dados do IPEA 3 (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada), divulgados em 2013. Segundo a pesquisa, entre 2001 e 2006 a taxa 

de registros havia diminuído. No entanto, após a implantação da Lei No. 11.340, 

                                         
3Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio_leilagarcia.pdf Acesso 
em: 10 de maio de 2015. 
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conhecida como Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 20064, o número de 

denúncias contra violência doméstica aumentou. 

 A lei, que surgiu com objetivo de prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, pode ter dado um sentimento de conforto para as 

mulheres poderem denunciar os crimes que sofriam, segundo as considerações 

finais da pesquisa do IBGE. Em 2010 o número de denúncias contra esse tipo de 

violência aumentou 112% entre janeiro e julho, segundo a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República.  

 A existência de uma lei que protege os direitos da mulher é um avanço 

para a história da luta das brasileiras e mostra a evolução que a sociedade está 

tendo ao não permitir mais a desigualdade entre os gêneros, ou pelo menos, o 

julgamento de consequências nefastas dessa desigualdade. 

 

Mulher e jornalismo no Brasil 

 

 A imprensa brasileira desenvolveu-se a partir do século XVIII. Sendo 

proibidas publicações até então, as primeiras prensas tipográficas foram trazidas 

junto com a Família Real portuguesa, em 1808. Não demorou muito para os 

primeiros jornais com temas femininos serem publicados, como O Espelho 

Diamantino (1827) e o Jornal das Mulheres (1852). 

 Os jornais, que eram voltados para mulheres, mas não feitos por 

mulheres, tematizavam experiências de entretenimento e prazer, segundo Tania 

Regina de Luca (PINSKY; PEDRO: 2012). As publicações tinham por característica, 

como afirma Luca, conter discursos no tempo verbal imperativo e com tom 

coloquial, considerando o emissor como “alguém próximo, que aconselha, ampara, 

aplaca angústias, resolve dúvidas, sugere, fazendo às vezes de uma amiga e 

companheira à qual sempre se pode recorrer” (idem: 448). 

 O conteúdo dos jornais e eventuais revistas femininas que foram 

surgindo com o tempo acompanhavam os papeis sociais que eram atribuídos às 

mulheres e as mudanças nas expectativas sobre elas na sociedade.  

 

                                         
4Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/lei-maria-da-penha  Acesso em: 10 de maio de 
2015. 

http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/lei-maria-da-penha
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Trata-se de um jogo bastante complexo, no qual a imprensa nem sempre 
desempenhou o papel de guardiã da ordem, como atestam não apenas as 
publicações que se insurgiram contra modelos vigentes, mas a própria 
tensão observada no interior de certos veículos, capazes de abrigar 
posturas contraditórias e até mesmo excludentes. (idem: 450) 

 

 Por isso, o crescimento do movimento feminista foi importante para a 

história da imprensa brasileira. O estopim do movimento no Brasil ocorreu na 

década de 1960, com o regime militar. O período de ditadura no Brasil, que se deu 

entre 1964 a 1985, foi um grande marco para a política brasileira, para a história 

da mulher e para a forma como a sua figura era retratada pela imprensa. 

 Os estudantes foram a principal figura de oposição à ditadura. 

Entretanto, as mulheres também fizeram parte da luta contra o regime. A partir 

dali elas começaram a ter uma maior participação no mercado de trabalho 

brasileiro. A utilização da mão de obra feminina nas fábricas e escritórios permitiu 

que, em 1968, elas, inclusive universitárias e intelectuais, fossem às ruas para 

lutarem por seus direitos. 

 Nas manifestações e protestos, pessoas foram presas e torturadas. Nesse 

clima, algumas mulheres criaram a União Brasileira de Mães, destinada à proteção 

dos manifestantes, que seriam seus filhos. A presença de guerrilheiras na ditadura 

foi importante para a mudança da percepção de que o lugar tradicional da mulher 

não era apenas como dona de casa, mas cidadã. A mulher “transformou-se em um 

instrumento sui generis de emancipação, na medida em que a igualdade com os 

homens é reconhecida, pelo menos retoricamente”, afirma Marco Aurélio Garcia 

(1997: 338). 

 A luta das mulheres não era bem aceita pelos militares, como diz Pinto 

(2010: 16-17): “O regime militar via com grande desconfiança qualquer 

manifestação de feministas, por entendê-las como política e moralmente 

perigosas”. 

 A imprensa independente, que tentava se tornar legal, era censurada 

pelo governo. Inclusive grandes veículos, como a revista Realidade, que teve uma 

edição especial dedicada às mulheres, foi censurada. 

 Entretanto, revistas que tratavam de moda, beleza e comportamento 

feminino não incomodavam o governo. De tal maneira, foram criadas, nesta época, 

revistas femininas como Capricho (em 1952) e Claudia (em 1961). Tais revistas 

enfatizavam a feminilidade da mulher e, na maior parte de seus conteúdos, 
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proporcionavam serviços às leitoras, característica que se estende até os dias 

atuais.  

 

É justamente no início dos anos 1960 que a relação entre a imprensa 
feminina e o consume, aspecto já presente na Revista Feminina, 
aprofundou-se a ponto de ser cada vez mais difícil distinguir entre o 
conteúdo jornalístico – apresentado sob a capa da prestação de serviços 
(onde encontrar e desvantagens) – e o publicitário, que já tendiam a se 
confundir, numa mescla que, nas décadas seguintes, se aprofundaria a 
ponto de as revistas mais se parecerem com catálogos de vendas. (PINSKY; 
PEDRO, 2012: 456) 

 

 Por outro lado, na década de 1970, também foram criados os primeiros 

jornais feministas modernos, o Brasil Mulher e o Nós Mulheres. Essas revistas foram 

base de estudo de um artigo publicado na revista Estudos Feministas pela 

professora Rosalina de Santa Cruz Leite, em 2003. Segundo ela, os jornais eram 

dirigidos às mulheres e feito por mulheres. Além disso, tinham o compromisso de 

difundir reivindicações relacionadas às mulheres e tratar este assunto com uma 

nova linguagem. 

 O Brasil Mulher, criado em 1975, e o Nós Brasil, criado em 1976, 

estavam ligados a associações. Nesse contexto Leite considera que: 

 

Esses jornais eram instrumentos de divulgação de coletivos de mulheres 
organizadas e, como tal, davam cobertura a assuntos não veiculados pela 
imprensa oficial, na época sob forte censura política, refletindo o 
pensamento político da militância feminista. (LEITE, 2003: 235) 

 

 Nesta época, também foram publicadas as primeiras edições da revista 

Vogue, hoje uma das maiores revistas de moda e comportamento feminino no 

Brasil. Segundo o portal da Condé Nast, um dos maiores grupos de edições de 

revista, a revista Vogue foi publicada pela primeira vez, no Brasil, em 1975. 

Atualmente com uma tiragem de 117 mil exemplares ao mês, a Vogue é uma das 

principais concorrentes da Elle. 

 Segundo Pinsky e Pedro (2012), além da Vogue, outras revistas 

internacionais chegaram ao Brasil, como a Marie Claire, que foi criada em 1937, na 

França, e publicada pela primeira vez no Brasil em 1991; e a Glamour, criada em 

1939, nos Estados Unidos, e trazida ao Brasil em 2002. Essas e outras são algumas 

das concorrentes de Elle, surgida no final da Segunda Guerra Mundial. 
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 Desde então, as revistas se tornaram um meio de comunicação 

altamente lucrativo, principalmente aquelas voltadas para o público feminino. 

Além de tratar assuntos diversos, passaram a investir em projetos gráficos, 

diagramação, tratamento de fotos e linguagem específicos para um público-alvo, 

com o objetivo de gerar necessidades e satisfazer os desejos das consumidoras, no 

caso, as leitoras.  

 

Especialmente a partir das três últimas décadas do século XX, a lógica do 
mercado passou a encarar as mulheres como sujeitos segmentados e 
plurais, que compõem parcelas crescentes da força de trabalho, desenham 
horizontes outros que não necessariamente o casamento e a maternidade e 
cultivam novos hábitos de consumo. (PINSKY; PEDRO, 2012: 458) 

 

 

 Conforme Tânia Regina Luca (PINSKY; PEDRO, 2012) menciona, muitas 

revistas desenvolveram a função de determinar padrões sociais, indicando às 

mulheres condutas a serem seguidas, como modelos de beleza, comportamento e 

vestimenta. Tratam, em sua maioria, de temáticas do espaço privado, deixando 

assuntos públicos, como política, para serem discutidos pelos homens. 

 Não somente as revistas, mas a imprensa em si, tende a manter certos 

valores para determinar ambos os gêneros. Enquanto a mulher é representada pela 

sensibilidade e emoção, os homens são representados pela força e 

invulnerabilidade. Assim, é reforçada a concepção de que as mulheres não são 

aptas a determinados tipos de trabalho e não devem ter certos comportamentos, 

estilo de vida, vestimentas, etc. Essa é uma marca, aliás, da revista Elle, objeto 

deste artigo.  

 A revista Elle foi criada em 1945 por Hélène Lazareff e seu marido, 

Pierre Lazareff em Paris, na França. A primeira edição brasileira foi publicada em 

1988 pela Editora Abril e somam-se, até o momento (abril de 2015), 323 edições 

nacionais. A Elle Brasil atinge principalmente o público feminino, distribuído entre 

os 15 e 44 anos, das classes A e B, principalmente na região Sudeste, segundo a 

Projeção Brasil de Leitores, baseada nos estudos Marplan de 2012. 

 Atualmente, o magazine possui cerca de 240 mil leitores e uma tiragem 

média de 117 mil exemplares. A Elle Brasil tem periodicidade mensal. Além disso, 

merece destaque o tratamento gráfico do seu produto impresso – o que inclui uso 

de papel couche e investimento forte policromia e fotografias. 
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A representação das mulheres: um estudo de caso da revista em Elle 

 

 

 Os perfis da revista Elle trazem, em seus discursos, aspectos do 

feminismo, entendido aqui como a luta contra a desvantagem que as mulheres têm 

sobre os homens, em todos os âmbitos, sendo eles político, econômico e também 

social. Para se chagar a isso foram analisadas as seguintes edições da revista, 

conforme passamos a descrever a seguir5. 

 

Edição de fevereiro de 2014 – O perfil intitulado “Mulher de 30” traz Sienna 

Miller, atriz, modelo e estilista6. A matéria é de autoria da jornalista americana 

Véronique Hyland. “Mais madura e mãe de primeira viagem, Sienna Miller abocanha 

um poderoso papel e dá adeus à fama de it girl”. Esta é a chamada que a 

caracteriza como figura materna, em seguida como atriz e, por fim, como it girl. A 

identificação da atriz como mãe, trazendo a vida pessoal de Sienna, representa a 

existência de um desequilíbrio entre os papéis das figuras feminina e masculina na 

sociedade. Esse desequilíbrio é citado por Heywood (2015), referindo-se ao desafio 

das feministas em querer separar o “homem público” e a “mulher particular”. Por 

outro lado, tanto a chamada como o perfil abordaram outros aspectos que não 

fazem parte da vida privada de Sienna. O perfil trata não somente sobre o seu 

trabalho como atriz, mas também sobre o seu amadurecimento, destacando o fato 

de a atriz estar deixando de ser apenas it girl. 

Edição de março de 2014 – O perfil intitulado “Dupla face” traz Keira Knightley, 

atriz britânica7. A matéria é de autoria da jornalista brasileira Nana Caetano. “Com 

quatro filmes para sair, a atriz Keira Knightley equilibra os lados diva e garota 

comum. Rosto do perfume Coco Mademoiselle, da Chanel, ela estrela ensaio com 

roupas da grife, que Elle publica com exclusividade no Brasil”. A chamada destaca 

sua vida profissional ao mencionar a quantidade de filmes atuados por ela, que 

ainda seriam lançados. Nana Caetano enaltece a mulher como uma figura que está 

                                         
5 A edição de julho de 2014 da Elle não possuiu um perfil ElleStar, como nas edições anteriores. O 
perfil foi substituído por um ensaio fotográfico com a modelo Gisele Bündchen. Portanto, para 
manter a linha metodológica da pesquisa, não foi analisado perfil da edição. 
6Disponível em: http://www.imdb.com.br/name/nm1092227/?ref_=nv_sr_1 Acesso em: 12 de maio de 2015. 
7Disponível em: http://www.imdb.com.br/name/nm0461136/?ref_=nv_sr_1 Acesso em: 12 de maio de 2015. 

http://www.imdb.com.br/name/nm1092227/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com.br/name/nm0461136/?ref_=nv_sr_1
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inserida no mercado de trabalho. Entretanto, aborda também a figura da “garota 

comum”, o que pode significar a dificuldade de tratar a mulher somente pelos 

aspectos profissionais. Ademais, a entrevista, com dez perguntas, trata, 

principalmente, das preferências pessoais da atriz. 

Edição de abril de 2014 – O perfil intitulado “Sem clichê” traz Tilda Swinton, atriz 

britânica8. A matéria é da jornalista brasileira Elaine Guerini. “Estrela do novo 

filme de Wes Anderson, que chega nas telas do Brasil no fim do mês, a escocesa 

(sic) Tilda Swinton é a maior musa da beleza atemporal e fora dos padrões”. Esta é 

a chamada do perfil que destaca a atriz como estrela de cinema e ícone de beleza. 

Tilda é distinguida por dois atributos que a diferem: seu trabalho e beleza. “Tilda 

Swinton simplesmente não envelhece. Mal dá para acreditar que essa loira, de pele 

de porcelana, silhueta longilínea e suave quase etérea, já tenha batido na casa dos 

50”. Da mesma forma que foi colocado no perfil de abril, a autora remete à 

confiança da atriz ao não utilizar maquiagem (por escolha própria) como aspecto 

positivo, permitindo que a mulher consiga ser uma boa atriz, por exemplo, sem 

precisar se centralizar ou focar na beleza. 

Edição de maio de 2014 – O perfil intitulado “Uma princesa em Hollywood” traz 

Nicole Kidman, atriz e produtora de cinema havaiana9. Novamente, a matéria é de 

Elaine Guerini. “Como Grace de Mônaco, protagonista do filme destaque no 

Festival de Cannes, Nicole Kidman lembra que, além de um rosto bonito, é uma 

grande atriz”. Essa é a chamada que, assim como o perfil de abril, caracteriza pelo 

talento e beleza. A matéria inicia-se detalhando Nicole por suas características 

físicas e por sua mudança de “estrela frágil” e indefesa para alguém que “se 

fortaleceu com os tropeços da vida”. “Em vez de viver personagens simplesmente 

adoráveis, tenho me interessado por mulheres fortes, intensas e pouco 

convencionais”, diz Nicole. Isso se articula ao que diz Pinto (2010), afirmando que 

atitudes como a de Nicole é uma das lutas do movimento feminista. Além disso, ao 

decidir que a partir de um determinado momento iria decidir por si própria quais 

papéis seriam interessantes atuar, dá força ao movimento feminista e também às 

mulheres que querem e tentam fazer decisões para elas mesmas.  

                                         
8Disponível em: http://www.imdb.com.br/name/nm0842770/?ref_=nv_sr_1 Acesso em: 12 de maio de 2015. 
9Disponível em: http://www.imdb.com.br/name/nm0000173/?ref_=nv_sr_1 Acesso em: 12 de maio de 2015. 

http://www.imdb.com.br/name/nm0842770/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com.br/name/nm0000173/?ref_=nv_sr_1
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Edição de junho de 2014 – O perfil intitulado “Queen B” traz Beyoncé Knowles, 

cantora norte-americana10. A matéria é de autoria de Lucio Ribeiro, jornalista de 

cultura pop. “Neofeminista, sexy, poderosa, respeitada, ótima cantora: Lucio 

Ribeiro analisa por que Beyoncé é a nova mulher ícone do mundo”. Essa é a 

chamada do perfil que define a cantora com características fortes. O destaque da 

palavra “neofeminista” ao iniciar a chamada remete à ideia de que antes de ser 

uma ótima cantora, ela é uma mulher que luta pelos seus direitos femininos. De 

forma geral, o texto aborda as conquistas e grandiosidade da entrevistada, 

retratando a maioria dos pressupostos do feminismo, entendido nesta pesquisa 

como o movimento que luta, sobretudo, pela proteção, aprimoramento e 

ampliação dos direitos e papéis das mulheres na sociedade. 

Edição de agosto de 2014 – O perfil intitulado “La vem o Sol” traz Blake Lively, 

atriz e modelo norte-americana11. A matéria é de autoria da jornalista britânica 

April Long. “Depois de um ano fora do radar, Blake Lively retorna aos holofotes 

mostrando tanto seu brilho intenso quanto o lado brincalhão. As novidades? Uma 

parceria com a Gucci com pretensão de mudar o mundo e o lançamento de um site 

e e-commerce”. Essa é a chamada que destaca, principalmente, a vida profissional 

da atriz. O lado brincalhão da atriz também ganha destaque da matéria. Uma 

citação direta de Blake Lively é colocada logo no início do perfil. “Encha a mão! 

Coloque-os dentro da sua bolsa”.  

Edição de setembro de 2014 – O perfil intitulado “Moça do corpo dourado” traz 

Charlize Theron, atriz e modelo sul-africana12. A matéria é de autoria da jornalista 

brasileira Adriana Setti. “No auge da forma e da fama, Charlize Theron acaba de 

celebrar 39 anos em meio a filmagem de The Last Face, dirigida por Sean Penn, seu 

namorado. Atriz, mãe e produtora, ela falou com exclusividade à Elle”. Essa é a 

chamada que aborda a atriz, principalmente, por seus atributos pessoais. Apesar de 

ser conhecida por seus trabalhos filantrópicos e por seus filmes de sucesso de 

bilheteria, Charlize é retratada por sua idade, seu relacionamento com o ator e 

diretor Sean Penn, por seu papel como mãe e finalmente por seu trabalho como 

atriz e produtora. Questionada se os padrões de Hollywood dificultam o espaço 

para mulheres acima de 40 anos, a atriz responde: “Existe uma preocupação real 
                                         
10Disponível em: http://www.rollingstone.com/music/artists/beyonce/biography Acesso em: 12 de maio de 
2015. 
11Disponível em: http://www.imdb.com.br/name/nm0515116/?ref_=nv_sr_1 Acesso em: 12 de maio de 2015. 
12Disponível em: http://www.imdb.com.br/name/nm0000234/?ref_=nv_sr_1 Acesso em: 12 de maio de 2015. 

http://www.rollingstone.com/music/artists/beyonce/biography
http://www.imdb.com.br/name/nm0515116/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com.br/name/nm0000234/?ref_=nv_sr_1


 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

14 

em vários outros setores de que a mulher seja descartada após certa idade, 

enquanto a presença de homens mais velhos é celebrada”. 

Edição de outubro de 2014 – O perfil intitulado “Espírito livre” traz Rita Ora, 

cantora kovosar, rosto da coleção Resort da grife DKNY13. A matéria é de autoria da 

jornalista brasileira de Chantal Sordi. “Principal artista da nova geração de 

cantoras pop, Rita Ora assina coleção para a Adidas Originals, diz que quer abrir a 

própria grife no futuro e se prepara para conquistar Hollywood. Elle desvenda os 

segredos da musa”. Esta é a chamada que trata principalmente a vida profissional 

da cantora. Chantal Sordi destaca a importância da figura da mulher na sociedade. 

Uma citação de Rita Ora destacada pela autora é: “Digo o que quero, saio com 

quem quero e tenho 23 anos. É isso que a maioria das pessoas da minha idade 

deveria estar fazendo”. Neste momento, vale a pena retomar a citação de Pinto 

(2010) que caracteriza a luta pela liberdade de decisão das mulheres como um dos 

pressupostos no movimento feminista.  

Edição de novembro de 2014 – O perfil intitulado “Quero ser Léa” traz Léa 

Seydoux, atriz e modelo francesa14. Mais uma vez, a matéria é de autoria de Elaine 

Guerini. “Camaleônica, talentosa e linda. Léa Seydoux conquistou o cinema e, 

acredite, vai conquistar você”. Essa é chamada que descreve Léa por ambos os 

aspectos profissionais e pessoais da atriz. É caracterizada como uma pessoa que se 

adapta bem aos papéis em que atua, por seu talento e beleza. O termo 

“camaleônica” foi abordado na chamada por sua habilidade para personagens 

diferentes. Elaine Guerini desenvolve o perfil abordando outros trabalhos de Léa, 

como sua atuação no filme Saint Laurent (FRA e BEL: 2014). Destacando sua 

habilidade em conseguir se transformar para seus trabalhos, a autora utiliza alguns 

conceitos feministas, como a participação da mulher no mercado de trabalho.  

Edição de dezembro de 2014 – O perfil intitulado “Deusa!” traz Angelina Jolie, 

atriz e diretora norte-americana15. Pela quarta vez entre as matérias analisadas 

neste estudo, a matéria é de autoria da jornalista brasileira Elaine Guerini. “Em 

entrevista à Elle, Angelina Jolie, que acaba de dirigir um novo filme, tenta provar a 

todo custo que é uma mulher comum. Às vezes, até consegue...”. Esta é a 

chamada que, assim como o perfil de março. Angelina é tratada como uma figura 

                                         
13Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm1357683/bio Acesso em 12 de maio de 2015. 
14Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm2244205/?ref_=nv_sr_1 Acesso: 12 de maio de 2015. 
15Disponível: http://www.imdb.com/name/nm0001401/?ref_=nv_sr_1 Acesso em: 12 de maio de 2015. 

http://www.imdb.com/name/nm1357683/bio
http://www.imdb.com/name/nm2244205/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/name/nm0001401/?ref_=nv_sr_1
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feminina multifuncional. Essa quebra de arquétipos construídos na vida da atriz é 

feita ao longo do texto, trazendo-a para o mundo das leitoras. Abordando também 

a vida pessoal da atriz, a autora destaca Angelina ao tratá-la principalmente, por 

sua vida profissional, apontando seus trabalhos como atriz, humanitária, diretora e 

produtora. O tratamento de Angelina como profissional enaltece a figura da mulher 

ativa no mercado de trabalho, um dos pressupostos do feminismo, entendido nesta 

pesquisa como a luta pela ampliação ou criação de direitos das mulheres também 

no ambiente profissional. Quando Angelina é colocada primeiramente como atriz, 

diretora e produtora em vez de mãe de seis filhos e esposa de Brad Pitt, é 

enaltecida a figura da mulher na sociedade.  

Edição de janeiro de 2015 – O perfil intitulado “Não parece Kardashian, mas é” 

traz Kendall Jenner, modelo e norte-americana 16 . A matéria é de autoria do 

jornalista brasileiro Alvaro Leme. “Meia-irmã de Kim Kourtney e Klhoe, Kendall 

Jenner salta dos reality shows populares para as principais passarelas e campanhas 

do mundo e inaugura a era das modelos que fazem sucesso não por suas curvas, 

mas por seu poder de influência nas redes sociais”. Essa é a chamada que 

caracteriza a modelo como a irmã de outras famosas. O perfil inicia-se destacando 

que as qualidades físicas de Kendall não foram os seus únicos motivos do sucesso. 

“Se dependesse apenas desses quesitos (beleza ou charme fora da curva), aliás, 

talvez amargasse muitos nãos em castings em qualquer canto do mundo”. De forma 

geral, o autor aborda, principalmente, a vida pessoal da modelo. Entretanto, como 

sua vida pessoal está atrelada a sua vida profissional, o autor traz esses dois 

aspectos. 

 

Considerações Finais 

  

 A partir do estudo realizado pelo projeto A Mulher no Jornalismo 

Brasileiro: Um estudo de caso da revista Elle, é possível dizer que os perfis da 

revista Elle flertam com aspectos do feminismo, neste trabalho entendido com 

base em Andrew Heywood (2010) como a luta contra a desvantagem que as 

mulheres têm sobre os homens, em todos os âmbitos, sendo eles político, 

econômico e também social. 

                                         
16Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm2832525/?ref_=nv_sr_1 Acesso em 12 de maio de 2015. 

http://www.imdb.com/name/nm2832525/?ref_=nv_sr_1
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 O conceito também é abordado por autoras brasileiras, como Céli Regina 

Jardim Pinto como um movimento além da luta por direitos políticos e 

socioeconômicos: 

 

O feminismo aparece como um movimento libertário, não quer espaço só 
para a mulher – no trabalho, na vida pública, na educação -, mas que luta, 
sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em 
que esta última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e 
seu corpo. (PINTO, 2010: 16) 

 

 Com isso, pode-se dizer que as publicações da revista Elle trazem em 

seus perfis discussões relevantes sobre a importância da figura da mulher na 

sociedade. A exemplo disso, há apelos que reforçam as mulheres como 

trabalhadoras competentes, na medida em que são apresentadas como artistas, 

atrizes e modelos cujos méritos profissionais – fora do âmbito doméstico – 

justificam que estejam nas páginas da publicação.  

 Entretanto, em alguns momentos o discurso das matérias tende a 

reforçar valores machistas, associando a imagem feminina à sensualidade, à beleza 

e à maternidade. Nesses momentos, apelando para meros princípios do consumo e 

da vida doméstica de uma mulher que se conforma em ser objeto de beleza e da 

vida no lar. Neste trabalho, o machismo é entendido, com base em Heywood como 

os pensamentos e ações que têm como propósito inibir os direitos das mulheres, 

sendo assim, o oposto do conceito de feminismo. É entendido pelo autor como 

“forma de opressão, traçando um paralelo intencional com o ‘racismo’ ou a 

opressão racial” (2010: 21). 

 Em alguns casos, é destacado pelos jornalistas, autores dos perfis, a 

importância de a própria mulher poder decidir quais valores acha importantes para 

si. Os perfis podem aconselhar, indicar as leitoras posicionamentos importantes na 

sociedade.  

 Assim, retratar uma atriz que se impõe e diz que conseguiu o sucesso em 

sua carreira por que lutou pelos seus direitos é uma forma de fazer a leitora pensar 

sobre o feminismo e como é uma grande participação na vida das mulheres. Além 

disso, por tratar-se de seções dedicadas para perfis de profissionais, as estrelas, é 

compreensível os jornalistas abordarem, nos textos, a vida profissional das 

mulheres. Isso indica que a revista Elle valoriza a figura da mulher como 

trabalhadora e uma figura participativa no mercado de trabalho. É importante para 
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o conceito de feminismo a presença das mulheres no mercado, pois estabelece uma 

ruptura com o conceito machista de que elas devem se privar do direito de ser a 

chefe de família ou alguém igual ao homem.  

 Entretanto, muitos perfis ainda insistem em concentrar na vida pessoal 

das estrelas. Por aproximar as mulheres “normais” das atrizes, cantoras e modelos, 

o perfil tende a trazer aspectos como gostos pessoais, relacionamentos e fofocas 

sobre a vida pessoal da estrela com o intuito de atrair a atenção e atiçar a 

curiosidade das leitoras.  

 Vale chamar atenção para o fato de que, a partir de novembro de 2014, 

o perfil que antes era intitulado como ElleStar, passou a se chamar EllePerfil, e 

depois CultPerfil. Isso poderia significar uma tentativa editorial de aproximar ainda 

mais as leitoras dos perfis, de forma a transformar a estrela em uma pessoa 

“normal” que, assim como a leitora, também tem problemas e uma vida comum 

fora das câmeras. 
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