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Resumo: Na atualidade, é perceptível que as inquietações da humanidade concernentes à estética se 
evidenciam cada vez mais. Por isso, fomos interpelados a analisar mais de perto o tema da estética 

corporal, sobretudo os discursos que circulam sobre a estética e o padrão ideal de beleza nas instâncias 

midiáticas. Para o desenvolvimento de nossa análise, buscamos, como fundamentação teórica, a 

perspectiva da Análise do Discurso francesa, especialmente os conceitos de discurso e 
interdiscursividade, formulados por Pêcheux (1993, 1997, 2007), e retrabalhados por Orlandi (2007, 

2008, 2009). Além disso, baseamo-nos nos pressupostos teóricos sobre mídia e suas práticas de 

Charaudeau (2009), e para a análise da simbiose entre linguagem verbal e linguagem não verbal, 
presentes nas capas, recorremos aos estudos de Quevedo (2012). Metodologicamente, a partir dos 

critérios de recorrência e singularidade, selecionamos, desde a primeira edição da revista em 1968 até a 

última publicada, doze capas da revista Veja, objetivando analisar o entrelaçamento de discursos que 
constituem o dizer ideal da beleza que vem impondo aos sujeitos um (re)trabalho estético-corporal, em 

especial, nas últimas três décadas. Levando em conta o intrincamento discursivo verbo-visual nessas 

capas, as análises revelaram que o discurso da estética pela mídia é constituído por discursos outros 

advindos de diferentes lugares, sobretudo de natureza científica, tecnológica e econômica, de modo a 
instaurar sentidos em prol de um ideal de beleza, legitimando-o enquanto um espaço autorizado e 

validado de construção de identidades e subjetividades da mulher. 

Palavras-chave: Ideal de Beleza. Mídia. Interdiscurso. Revista Veja. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Inquietações da humanidade com relação à estética se mostram cada vez mais 

recorrentes nos tempos atuais. A preocupação em atingir o ideal de beleza está se manifestando 

de forma exagerada como se pode comprovar por meio de fatos cada vez mais frequentes em 

nossa sociedade. Percebe-se nas mídias, nas relações triviais do dia a dia, no meio social, um 

discurso segundo o qual para se ter mais chance de emprego, para ser bem sucedido, para ser 

bem visto e aceito pelos outros, deve-se atingir um padrão, um ideal de beleza: um talhe 

delineado e (re)trabalhado esteticamente.  

Nesse sentido, nota-se que a medicina, a produção de cosméticos, os aparelhos 

tecnológicos com fins estéticos, cada vez mais avançam e parte da humanidade acompanha 

esses avanços no anseio de enfrentar e superar os desafios pelo ideal. Sabe-se que há 

procedimentos que são eficazes e praticamente sem riscos, em que as intervenções não 

acarretam problemas ou não trazem grandes impactos ao corpo, porém os exageros e a audácia 

demonstram que a busca pelo ideal exterior tem sido mais intenso do que o receio, até mesmo 
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de perder a vida, e que, para muitos, tem valido a pena enfrentar qualquer circunstância que 

prometa o alcance do padrão estético. 

A partir da problematização dessas questões, fomos interpelados a analisar mais de 

perto o tema da estética corporal, sobretudo os discursos que circulam sobre a estética e o 

padrão ideal de beleza, principalmente nas instâncias midiáticas. Diante disso, formulamos a 

seguinte questionamento: como se constitui o discurso sobre a estética na mídia, sobretudo da 

estética feminina
2
? 

Para representar essas instâncias midiáticas, dada a impossibilidade de se trabalhar a 

mídia como um todo, elegemos a revista Veja, por se tratar de uma revista de grande circulação 

em nosso país. Sendo assim, buscamos, desde sua primeira edição, em 1968, capas que 

remetam ao discurso relativo à estética, das quais selecionamos 12 (doze), objetivando analisar 

o entrelaçamento de discursos que constituem o dizer ideal da beleza que vem sendo 

(re)trabalhada estético-corporalmente nas últimas três décadas. 

Para tanto, buscamos como fundamentação teórica, a perspectiva da Análise do 

Discurso francesa, especialmente os conceitos discurso e interdiscursividade, formulados por 

Pêcheux (1993, 1997, 2007), e retrabalhados por Orlandi (2007, 2008, 2009). Além disso, nos 

baseamos nos pressupostos teóricos sobre mídia e suas práticas de Charaudeau (2009), e para a 

análise da simbiose entre linguagem verbal e linguagem não verbal, presentes nas capas, 

recorremos aos estudos de Quevedo (2012).  

Sendo assim, primeiramente, discutimos, neste trabalho de conclusão de curso, sobre a 

análise do discurso e mídia, evidenciando os pressupostos teóricos que sustentarão as análises. 

Em seguida, enfocamos os discursos sobre a estética feminina na mídia impressa, no intuito de 

traçar um percurso discursivo de como a beleza tem sido entendida ao longo da história. E, por 

fim, analisamos os discursos presentes em capas da revista Veja voltadas para o tema da 

estética feminina, de modo a lançar um olhar leitor
3
 sobre a formulação dessas capas, buscando 

apreender como os vários discursos que as atravessam e as constituem fazem emergir sentidos 

sobre o ideal de beleza e o corpo (re)trabalhado da mulher. 

 

2  ANÁLISE DO DISCURSO E MÍDIA 

                                                
2 Por questões de delimitações do corpus e do próprio objetivo do trabalho, deixaremos de lado a discussão de 

gênero e nos ateremos mais à construção subjetiva da mulher por meio de discursos circulados nas capas da 

instância midiática Veja. 
3 Termo advindo de Pêcheux (1984, p. 15 e 17), para quem “a análise do discurso não pretende se instituir como 

especialista da interpretação, dominando o sentido dos textos; apenas pretende construir procedimentos que 

exponham o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito (o desafio crucial é o de construir 

interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja através de uma minúcia qualquer de um discurso sobre o discurso, 

seja no espaço lógico estabilizado com pretensão universal) (apud MAINGUENEAU, 1997, p. 11). 
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A Análise do Discurso de linha francesa (AD), campo teórico no qual nos inscrevemos, 

foi projetada pelo teórico Michel Pêcheux e se iniciou na França na década de 1960, com o 

objetivo de combater o estruturalismo, que estava em seu auge. É um campo epistemológico-

científico dos estudos linguísticos extremamente rico, em cujos domínios vários trabalhos de 

pesquisa já foram realizados, sendo marcado, sobretudo, pela constante reformulação e 

discussão de seus pressupostos teóricos. Esse campo de estudo foi constituído pela relação de 

três domínios disciplinares: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise, os quais compõem a 

base teórica da AD. 

Na AD, a língua não é concebida enquanto um conjunto de palavras sistematizadas por 

regras gramaticais, utilizadas em e por um dado grupo, como proposto pela visão estruturalista 

da Linguística. Antes, a AD leva em conta o efeito e o sentido que tais palavras produzem, a 

partir de seu contexto sócio histórico e ideológico, por e para sujeitos também inscritos em 

lugares sócio históricos e ideológicos. Destarte, a língua é opaca e está sujeita a falhas, 

equívocos, pois está sempre em funcionamento no decurso descontínuo e deslinear da história, 

em relação com sujeitos inscritos em diferentes lugares sociais, históricos e ideológicos. Com 

efeito, a língua é o lugar de materialização do discurso, ou seja, o lugar que instaura efeitos de 

sentidos por e para sujeitos.    

E sendo o lugar de materialidade do discurso, as palavras que compõem a língua não 

significam em si, mas significam porque “tem textualidade, ou seja, porque a sua interpretação 

deriva de um discurso que a[s] sustenta[m], que a[s] provê de realidade significativa” 

(ORLANDI, 2007, p. 52). Desse modo, como aponta a autora, é o texto que significa, pois 

sendo “peça” de linguagem, é “uma peça que representa uma unidade significativa” 

(ORLANDI, 2007, p. 52). 

Todavia, tal peça de linguagem não representa simplesmente uma unidade concreta e 

fechada de começo, meio e fim, pois o texto, a partir de uma perspectiva discursiva, é 

incompleto, sempre inacabado, embora enquanto uma unidade de análise seja inteiro, pois tem 

“relação com outros textos (existentes, possíveis ou imaginários), com suas condições de 

produção (os sujeitos e a situação), com o que chamamos de exterioridade constitutiva (o 

interdiscurso: a memoria do dizer)” (ORLANDI, 2007, p. 54).  E a atividade do interdiscurso 

justamente remete à noção de interdiscursividade, noção que será central em nosso trabalho. 

A interdiscursividade diz respeito aos já-ditos, à relação do dizer com discursos outros, 

com a exterioridade, que os constituem e os atravessam. Sendo assim, um discurso nunca 

acontece por si próprio, mas, sim, na inter-relação com discursos outros. Esse conceito, na AD, 

foi concebido por Pêcheux, vinculado à noção de formação discursiva. Para o autor, um 
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discurso é sempre regulado por uma formação discursiva, isto é, é regulado por um conjunto de 

elementos que “a partir de uma posição dada numa conjuntura dada [...] determina o que pode 

e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1997, p. 160, grifos do autor). Portanto, um enunciado somente 

pode ser dito se for em uma situação, condição e/ou posição que possibilite e permita tal dito.  

E, segundo o mesmo autor, “toda formação discursiva dissimula, pela transparência 

do sentido que nela constitui, sua dependência com respeito ao „todo complexo com 

dominante‟ das formações discursivas, intricado no complexo das formações ideológicas” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 162, grifos do autor). Ou seja, todo dizer é regulado por um complexo de 

discursos, constituindo-o e atravessando-o, de modo que um dizer está sempre na relação com 

outros dizeres. 

Em suma, a interdiscursividade remete às ações do interdiscurso na produção do dizer, 

caracterizando um dizer sempre “pelo entrelaçamento de diferentes discursos, oriundos de 

diferentes momentos na história e de diferentes lugares sociais.” (FERNANDES, 2008, p. 39), 

revelando que um dito, um texto nunca é homogêneo ou transparente. 

Deste modo, o discurso, enquanto efeitos de sentidos construídos por e para sujeitos a 

partir de textualizações, está em todos lugares, em todos textos, em todas materialidades e por 

isso o campo analítico da AD ser tão amplo e abrangente. Mesmo que na gênese desse campo 

teórico os corpora de análises tenham se voltados ao discurso político, pois era um campo 

muito profícuo para o revelar das contradições, falhas, equívocos, dinamicidade e opacidade 

das materialidades linguísticas, com o movimentar teórico dos pressupostos discursivos e o 

processo de (re)formulação e (re)trabalho epistemológico de tais pressupostos, os corpora de 

análises foram cada vez mais se ampliando e diversificando. Passou-se a analisar também o 

discurso religioso, o discurso literário, o discurso científico, o discurso imagético, o discurso 

midiático, dentre tantos outros que se poderia citar. Isso porque  

 
as fronteiras da Análise do Discurso não apontam para o fechamento, abrindo sempre 

um espaço para a alteridade, para a diferença, para o novo. As análises não têm a 

pretensão de esgotar as possibilidades de interpretação, da mesma forma que os 

conceitos-chave da teoria estão sempre se movimentando, reordenando, 

reconfigurando, a cada análise. E isso se deve à marca da incompletude (LEANDRO-

FERREIRA, 2003, p. 43). 

 

Diante dessa ampla possibilidade analítica, selecionamos o discurso midiático como o 

objeto sobre o qual buscaremos lançar um olhar leitor. As mídias, enquanto um espaço de 

textualizações que constrói efeitos de sentidos por e para sujeitos, a partir do processo de 

formular e circular textos sobre fatos e acontecimentos do mundo, impõem suas próprias 

construções com relação ao público. Constituem, com efeito, um importante e intrigante espaço 
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discursivo.  

Segundo Charaudeau (2009, p. 20), “as mídias [...] são vários espelhos deformantes ao 

mesmo tempo, [...] mostram, a cada um à sua maneira, um fragmento amplificado, 

simplificado, estereotipado do mundo”. Dessa forma, as mídias são manipuladoras, como 

também, vítimas de suas manipulações.  

Ademais, de acordo com o autor, o organismo de informação, o público e o produto são 

instâncias que dizem respeito à máquina midiática. No que concerne a essa máquina midiática, 

comporta-se o modo de funcionamento de trabalho desse organismo de informação, como 

também, a efetivação do produto com a busca de realizar determinados “efeitos de sentidos 

visados” (CHARAUDEAU, 2009, p. 25) no receptor. E esse receptor é idealizado pela 

máquina midiática, a qual espera atingi-lo conforme pretensões já pré-estabelecidas por tal 

máquina. Todavia, o público receberá as informações de acordo com suas diferentes e 

peculiares concepções. Assim sendo, o produto, como por exemplo, uma reportagem, uma capa 

de revista, faculta várias possibilidades de interpretações. 

No que diz respeito ao discurso informativo, este ocorre por meio da reciprocidade 

linguageira entre a instância de produção e a instância de recepção. Nesse processo, o objetivo 

da mídia é apreender o maior número de receptores possíveis. Assim, constrói-se na instância 

de produção, uma concepção do espaço do público alvo e a partir dessa concepção, é produzida 

uma informação deformante, transformada, contendo informações que interessam seu alvo 

receptor, com o objetivo de tornar-lhes acessível “uma verdade oculta” (CHARAUDEAU, 

2009, p. 62).  

Desse modo, segundo o autor, a comunicação midiática visa, de forma primordial, a 

informar, e posteriormente, a captar seu alvo receptor, pois a mídia se encontra inserida no 

mercado e precisa “sobreviver à concorrência” (CHARAUDEAU, 2009, p. 86). 

Para tanto, a mídia de informação é produzida por meio de diferentes dispositivos e a 

partir dos quais se condiciona. Como em nosso trabalho o objetivo é analisar capas de revistas, 

enfocaremos o dispositivo da imprensa escrita, a qual se caracteriza pelo seu distanciamento 

com o público leitor. Ademais, segundo o autor, a imprensa escrita preocupa-se com critérios 

icônicos e redacionais, além de exigências de “inteligibilidade”, “legibilidade” e “visibilidade”, 

de modo que seus enunciados são sempre (re)produzidos, objetivando atingir o leitor e o 

convencer acerca daquilo que está escrito.  

Quando se trata do gênero capa de revista de caráter informativo, pode-se dizer que tal 

publicação midiática se configura como a “vitrine” que exporá, de forma nuclear, hierárquica e 

verbo-visual, os textos e assuntos que serão abordados por aquela edição. Conforme Puzzo 
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(2012), na estrutura das capas informativas, na maioria das vezes, encontra-se um assunto 

considerado mais relevante e, em seguida, os assuntos secundários, que se caracterizam como 

chamadas e são colocados em espaços estratégicos a depender de seu nível de importância.  

 Desse modo,  

nas capas destacam-se o nome da revista, o número da edição, a data de publicação, a 

logomarca da empresa que edita a revista, situados em lugares estratégicos e bem 

visíveis. Assim, o conteúdo temático, extraído dos assuntos em pauta no momento, a 

forma de composição e o tratamento estético representam o gênero capa de revista 

informativa (PUZZO, 2012, p. 95). 

 

Segundo a autora, a revista informativa tem uma estrutura quase que estável, 

possibilitando seu reconhecimento imediato enquanto um dispositivo midiático de informação, 

ao mesmo em tempo que possui singularidades que a particularizam enquanto uma instância 

distinta como a Veja, por exemplo, que constitui nosso corpus de análise. Além disso, no que 

concerne às revistas, tratam-se de produtos que estão inseridos no mercado de trabalho e, por 

consequência, enfrentam a concorrência, portanto, o objetivo dessas capas é impactar e atingir 

o público-alvo.  

Destarte, as capas precisam ter um efeito persuasivo, havendo uma boa articulação 

entre o verbal e o não verbal, de forma a construir uma permeabilidade discursiva. De acordo 

com Puzzo (2012, p. 96), a organização prévia das capas a partir das pautas obedece a um 

processo bastante refinado de produção e, apesar de apresentarem os fatos reais, constantes das 

revistas, deles se distanciam pela articulação de procedimentos estéticos verbovisuais.  

Sendo assim, as capas constituem uma exposição verbo-visual cuja organização 

linguística, gráfica e imagética dispõe de um “contexto imediato” que transmite informações e 

contribui para a compreensão dos fatos. E nessa exposição, as imagens se constituem um 

componente de grande impacto, visto que as imagens, sobretudo as fotografias, que aparecem 

em larga escala nas capas de revistas, têm o poder de representar o real, como aponta Dondi 

(2003). Porém, é necessário destacar que tais imagens ou fotografias são produzidas e ajustadas 

de acordo com as interpretações do gravurista ou do fotógrafo, trazendo marcas do contexto em 

que estas foram situadas, isto é, das condições de produção que as balizaram e dos lugares 

sócio históricos e ideológicos da instância sujeito que as produziram.  

No campo teórico da AD, de início, a preocupação analítica se voltava mais para o 

verbal. Porém, mais tarde, o próprio Pêcheux pressente a necessidade de se voltar também ao 

não verbal e de se trabalhar a relação entre a imagem e o texto, o entrecruzamento desses dois 

objetos. Desse modo, o teórico do discurso retoma o imagético, em um dos seus últimos textos, 

e aponta que 



7 

 

a questão da imagem encontra assim a análise de discurso por um outro viés: não mais 

a imagem legível na transparência, porque um discurso a atravessa e a constitui, mas a 

imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória “perdeu” o trajeto de 

leitura (ela perdeu assim um trajeto que jamais deteve em suas inscrições) 

(PÊCHEUX, 2007, p. 55).  

 

Nesse sentido, a imagem também significa, ainda que opaca e talvez em segundo plano, 

também tem sentidos a produzir. Sendo assim, no que concerne aos aspectos não verbais na 

perspectiva da AD, a imagem, pode ser definida como a “materialidade visual da textualização 

do discurso” bem como, “um recorte no imaginário acerca de X (ilusões subjetiva e 

referencial)” (QUEVEDO, 2012, p. 101). Ou seja, a imagem além de ser uma concretização do 

visual, uma materialidade semiótica é, também, um fragmento do imaginário, que faculta 

vários efeitos de sentidos e a leitura dessa imagem se condiciona igualmente à interpretação do 

social, do histórico, do ideológico. 

Destarte, nosso trabalho observará, sobretudo, o segundo significado de imagem, pois 

as imagens que constituem nosso corpus ensejam a (des)construção de vários efeitos de 

sentidos e não são apenas a concretização do que é visual. Nessa perspectiva, acordamos que 

imagem  

 
vem restabelecer „implícitos‟ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 

elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: 

a condição de legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 2007, p. 52). 

 

A imagem, então, estabelece uma relação do que se vê e compreende ao que já se é 

visto e compreendido. E justamente observando essa heteroconstituição da imagem, Souza 

(1998) citado por Quevedo (2012) formulou o conceito de policromia visando a analisar a 

imagem de forma mais pertinente, pois tal conceito se associa à polifonia, ressaltando que “o 

texto de imagens também tem na sua constituição marcas de heterogeneidade, como o 

implícito, o silêncio, a ironia.” (SOUZA, 1998 apud QUEVEDO, 2012, p. 106), de modo que 

tais marcas remetem ao jogo de cores, à luminosidade, ao sombreamento, etc. 

Observando, então, justamente essa simbiose entre o verbo-visual por uma ótica 

discursiva, tencionamos analisar o gênero capa de revista informativa na mídia impressa da 

revista Veja, buscando lançar um olhar leitor sobre os discursos que se instauram sobre a 

estética feminina. Todavia, antes de passarmos às análises propriamente ditas, é necessário 

abordar como tal estética tem sido entendida ao longo da histórica, procurando precisamente 

delinear suas condições de produção.   

 

3 OS DISCURSOS SOBRE A ESTÉTICA FEMININA NA MÍDIA IMPRESSA 
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Os discursos sobre a estética, o padrão de beleza têm se mostrado de diversas formas 

desde a antiguidade, seja na manifestação das artes, das máquinas, dos deuses, das cores, etc. A 

definição do belo se constrói de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, sendo que o 

ideal de beleza se instaura desde a infância. O ideal estético é manifesto de maneiras 

diversificadas, todavia, atendo ao recorte de nosso trabalho, enfocaremos apenas a beleza 

feminina, a qual constitui-se nosso objeto analítico. 

Nas sociedades primitivas a concepção de beleza estética era um pouco diferenciada, 

pois a beleza da mulher não era vista em sua feminilidade, mas sim na associação com sua 

fertilidade, de modo que não se cultuava a beleza feminina em si.   

Na Grécia antiga, segundo Eco (2013, p. 37), um dos critérios para avaliar a beleza era 

o justo, o harmônico, o proporcional, o simétrico. A beleza se manifestava também por meio de 

criações artísticas, nas quais se se dava forma proporcional às partes do corpo: fazia-se o seio 

direito igual ao esquerdo, o olho esquerdo igual ao direito.  Ademais, segundo Souza (2004), a 

mulher idealizada era de seios largos, cintura fina, quadris redondos, pernas grossas, pescoço 

comprido, sobrancelhas, olhos e cílios escuros, pele, mão e dentes transparentes. Também se 

associava gordura à formosura, de modo que o corpo gordo era concebido como belo, ao passo 

que a magreza era vista como pobreza e/ou doença. Nessa época, enaltecia-se a beleza 

feminina como divindade, como um dom de Deus, como uma qualidade de poder, como um 

espelho que reflete a beleza interior. Tal beleza era associada à higiene, por isso as mulheres 

eram aconselhadas a higienizar muito bem seu interior, assim como seu exterior. 

No período medieval, há uma “desvalorização da corporeidade em favor da beleza 

espiritual” (ECO, 2013, p. 77). Em oposição ao período Renascentista, aquele momento 

histórico concebe a beleza como uma maldição, pois ao invés de ser associada como uma 

divindade, ou com a perfeição da alma, passou a ser concebida como um obstáculo para se 

alcançar a salvação.   

Apoiando-se na teoria de homo quadratus, em que os números começam a significar 

simbolicamente, o corpo belo passa a ser criado com proporções rigorosamente numéricas 

“largura de braços abertos corresponderá à sua altura, o que equivale à base e à altura de um 

quadrado ideal” (ECO, 2013, p. 77). Tal quadrado equivale ao número quatro, que além desse 

sentido, pode significar também a “perfeição moral”.  

Segundo Eco (2013, p. 113) “os olhos são belos se luminosos e mais belos os olhos 

verde-azulados. Uma das primeiras qualidades de um belo corpo é a pele rosada [...]” Além 

disso, conforme Souza (2004, p. 65) “testas altas e curvas, sobrancelhas finas e desenhadas, 

faces cheias e queixo pequeno, rosto puro e sem pintura.”, eram consideradas características 
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que compunham o ideal de beleza desse período. Nesse período, a heroína dos trovadores tinha 

a pele branca, cabelos louros, uma fina cintura, seios redondos e firmes, etc. 

Entre os séculos XV e XVI, o ideal de beleza deixa de ser concebido como o justo, o 

proporcional, o harmônico, e passa a ser contemplado como a “beleza sensível”, beleza natural, 

beleza que se aproxima da divindade. Ademais, com a Reforma, houve diversas mudanças 

entre os séculos XVI e XVII, momento em que o ideal de beleza feminino volta a ser 

representado por rostos e expressões de hábeis donas de casa. Nessa época, segundo Eco 

(2013, p. 208), “mulheres [...] podem ser sensuais e tentadoras, porém sem faltar ao papel de 

donas-de-casa eficientes [...]”.  

No século XVIII, nos costumes, são mais livres, não usam corpetes, e seus cabelos 

ficam mais soltos. Nesse século, a moda é usar uma faixa abaixo dos seios evidenciando-os e 

modelando a cintura. Nessa época, torna-se moda o vermelho nos rostos e nos olhos das 

mulheres. Segundo os discursos desse período, para se adequar aos padrões de beleza não é 

necessária a regularidade e sim, um espírito vivo, a alegria a “Juvenilidade (símbolo de 

ingenuidade, pureza), sentimentos verdadeiros, simplicidade, graças naturais” (SOUZA, 2004, 

p. 102).  

Dessa forma, a França principia a ser espelho para as mulheres e começa a ditar moda 

na Europa. O corpo saudável e limpo passa a ser ideal de beleza, pois o banho e os produtos 

para a limpeza eram elementos de luxo. Ademais,  

 
preferia-se a morenice ao louro dos cabelos, que eram arrumados no alto e caiam em 

cachos curtos sobre um rosto de pele alvíssima. O porte era nobre, o peito elevado e 
pequeno, ombros e braços despidos e visíveis sob os finos véus dos vestidos-toga 

inspirados nas estátuas gregas (SOUZA, 2004, p. 103). 

 

No romantismo, a beleza era caracterizada por um rosto magro, a pele pálida e de 

expressão melancólica, serena, inconsolável e de desespero. As mulheres eram associadas à 

fidelidade, à virgindade, à beleza, à palidez, e, ao mesmo tempo, eram vistas como figuras 

angelicais e demoníacas, ingênuas e perigosas. As mulheres deviam possuir a cintura fina e se 

alimentar de forma diferenciada, no intuito de conseguirem aquele aspecto pálido e doentio, a 

ponto de chegarem inclusive a desmaios. Possuíam cabelos frisados, e presos, com alguns fios 

caindo sobre o rosto e no inverno os cobriam com um chapéu de largas abas, rendas e fitas. 

Se contrapondo a esse século, no século XIX, os excessos diminuem, bem como o 

consumo de cosméticos. Além disso, são apresentadas, por exemplo, “caricaturas de Daumier 

[que] revelam mulheres de costas largas, ombros caídos, braços cheios de celulite e seios 

generosos, pintados por pó branco feitos pela dissolução de pérolas finas” (SOUZA, 2004, p. 
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107)  

Por volta de 1900, a beleza passa a ser vista como um engano, pois começa a ser 

valorizada para alguma finalidade. Circulava-se um discurso, por meio das revistas da época, 

que se precisava aderir ao padrão de beleza com o intuito de conquistar um homem. Portanto, 

as mulheres começam a utilizar maquiagens, cobrindo todos os defeitos, intentando, 

principalmente, adquirir uma aparência juvenil. Posteriormente, a Belle Époque exibe e 

fomenta a estética da cintura finíssima, fazendo com que as mulheres retirassem costelas e 

utilizassem espartilhos, apertando-as ao ponto de desmaiarem. 

O século XX, segundo Souza (2004), foi o período do surgimento dos meios de 

comunicação em massa, do nazismo, do fascismo, época em que a guerra trouxe grandes 

mudanças ao mundo, até mesmo na reformulação e consolidação da representação feminina, 

que passa a ser vista de duas maneiras: a dona de casa e a mulher moderna.  

A moda é exibida a partir de concursos de beleza e é a partir da mídia que o ideal de 

beleza circulado serve de modelo para os sujeitos se espelharem. Desse modo, as mulheres 

“vestem-se e penteiam-se segundo os cânones da moda, usam jeans ou roupas assinadas, 

maquiam-se segundo o modelo de beleza proposto pelas revistas de capas cintilantes, pelo 

cinema, pela televisão, ou seja, pelos mass media.” (ECO, 2013, p. 418). As mulheres passam a 

sair de casa totalmente produzidas, começam a buscar a magreza, a usar saias curtas e cabelo 

curto, adotando uma aparência mais masculina com a pretensão de obter direitos iguais aos dos 

homens. Nessa época, além da beleza ser associada à conquista de um homem, passa a ser 

também um recurso para obter sucesso na vida social.  

Nos anos 1970, a ciência evolui e descobrem-se o colágeno, o silicone, as cirurgias 

estéticas. Assim, as mulheres já não cuidam apenas do rosto, mas também do corpo que se 

torna mais exposto. Seguidamente, mulheres são mais ousadas, utilizando unhas pintadas, 

escarpins, batons de cores vivas e maquiagem forte, a beleza se torna competição e a perfeição 

um alvo de todos.  

Diante desse percurso heterogêneo e instigante, que se constitui bastante revelador dos 

elementos sócio históricos e ideológicos da construção do que seja a beleza da mulher, 

retomamos ao nosso questionamento inicial: como se constitui o discurso sobre a estética, 

sobretudo, feminina, na mídia atual? 

No intento de alcançar algumas respostas, analisaremos doze capas da revista Veja, 

subsequentemente, tendo por balizas teóricas as noções de mídia, discurso e interdiscursidade, 

conforme já apontadas anteriormente.   
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4 UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS PRESENTES EM CAPAS DA REVISTA VEJA 

VOLTADAS À ESTÉTICA FEMININA 

 

A revista Veja foi produzida pela Editora Abril em 1968. É publicada semanalmente, 

sendo a instância midiática de maior tiragem do Brasil e a mais importante revista 

informativa do país. Seu público é constituído aproximadamente de 53% de leitores do sexo 

masculino e 47% do sexo feminino. Conforme Benetti (2007), no que diz respeito ao nível 

socioeconômico dos leitores, 71% pertence às classes média e alta, revelando um público 

com certo poder aquisitivo.  

Por ser uma revista de tão grande destaque e circulação, constitui-se um constante 

objeto de análise e pesquisas em várias áreas de estudo.  E no caso do estudo em curso, o 

corpus ser obtido a partir de uma instância midiática que evidentemente intenta formar 

opiniões, de modo a captar seu alvo receptor, analisar suas “vitrines” verbovisuais certamente 

é algo relevante, sobretudo no intento de examinar que discursos as constituem, ainda que 

velados, silenciados, contraditos ou ainda estampados.   

A partir de um olhar superficial e panorâmico nas capas da revista Veja, percebemos 

que sua estrutura é mais ou menos regular, pois seu nome sempre situa-se no lado direito da 

parte superior das capas. Geralmente o assunto em destaque fica evidente por meio de uma 

fonte maior, quase sempre centralizado na página. Também é recorrente nas capas uma 

produção imagética bem elaborada, chegando a se parecer com o real, materializando, assim, 

o objetivo do fotógrafo/gravurista da instância: representar a realidade. Ademais, a editora, a 

edição, o ano, o número, o preço e a data, sempre se encontram acima do nome da revista.  

Selecionamos então, mediante o critério da recorrência e da singularidade
4
, doze 

capas
5
, objetivando analisar não apenas sua estrutura ou materialidade verbo-visual, mas, 

principalmente, os discursos que constituem o que seja a estética e o padrão ideal de beleza 

da mulher que a Veja faz circular.                                                                                

Percebemos na primeira capa, o assunto-destaque, transcrito em caixa alta: “A 

CIÊNCIA DA BOA FORMA”. Tal enunciado evidencia o assunto que será encabeçado por 

essa edição de 23/11/01, de modo a revelar que possui informações a respeito da ciência
6
 do 

                                                
4 Os critérios metodológicos da recorrência e da singularidade, segundo Santos (2004), remetem às ações dos 

sujeitos analistas, em seus recortes de análises, de observar elementos que se repetem e elementos que se 

peculiarizam da dinâmica discursiva, de modo a selecionar alguns encaminhamentos discursivos que são 

recorrentes ou então que são singulares nas materialidades em análise. 
5 As materialidades das capas encontram-se em anexo, numeradas conforme a ordem em que foram analisadas. 
6 Tomamos a concepção de ciência moderna de Chauí (1997), para quem “numa sociedade em que o capitalismo 

está surgindo e, para acumular o capital, deve ampliar a capacidade do trabalho humano para modificar e explorar 
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ideal estético corporal, atraindo imediatamente o leitor que busca atingir esse ideal. Ademais, 

a partir do trecho “depois de anos de estudo sobre o efeito da ginástica, os especialistas 

ensinam como melhorar seu corpo em poucos meses”, transcrito abaixo desse enunciado, a 

instância mostra conhecer e percorrer os estudos com relação à ginástica e com referência aos 

especialistas, ressaltando que possui informações válidas e comprovadas, afinal provém de 

anos de estudos realizados por especialistas, para que o leitor atinja o ideal estético e se 

satisfaça. 

Para além disso, notamos, na imagem feminina da capa, que fica em evidência um 

pouco do rosto até o quadril, demonstrando o fato da constante referência ao corpo e 

especificamente, às partes que devem ser bem definidas, encaixando no ideal estético. 

Percebe-se a mulher vestida de uma lingerie preta, cujo rosto fica quase que escondido, de 

forma a apenas mostrar alguns fios de seus cabelos que o cobrem parcialmente, demonstrando 

certo charme, elegância, e, sobretudo, sensualidade. O modo como segura a peça íntima 

inferior, a disposição de seus braços e a expressão de sua boca revelam contundente esse 

elemento voluptuoso, convergindo sempre para o corpo delineado e bem definido. Silencia-se 

a cabeça da mulher, elemento que representa a racionalidade, a inteligência, e se evidencia a 

curva meio sombreada do talhe magro e sarado, marcando a caraterística heterogênea da 

imagem, o seu aspecto policrômico (re)significando também o elemento verbal.    

Na segunda capa, está estampado o seguinte enunciado: “O QI DA BELEZA”, a partir 

do qual se nota que a revista reporta, na formulação textual, ao termo “QI” e à cientificidade 

que o abarca, despertando no leitor a curiosidade de saber como seria um método inteligente 

para se atingir o ideal estético, para se tornar bela. Pelo trecho logo abaixo “A ciência já sabe 

como avaliar e ativar os fatores biológicos e comportamentais que determinam a aparência e a 

saúde”, a revista afirma que a ciência tem o caminho que pode proporcionar ao leitor, a 

aparência e a saúde, remetendo, além disso, ao discurso da saúde. Ainda, conforme o trecho 

“TESTE Descubra seu „quociente de beleza‟ e aprenda a melhorá-lo”, observamos que a 

instância convida o leitor a descobrir o seu QI de beleza com o intuito de melhorá-lo, 

mencionando na sequência seis celebridades, as quais estariam inseridas no padrão estético e 

serviriam de modelo de padrão de beleza da nossa era, que já o fizeram. 

Sendo assim, observamos a partir dessas duas capas, a predominância do discurso 

científico, no qual o ideal de beleza se apoia, manifestando mais precisamente a partir das 

palavras “ciência”, presentes nas duas capas, e ainda, de termos como “estudos” e 

                                                                                                                                                     
a natureza, a nova ciência será inseparável da técnica [...] é mais correto falar em tecnologia do que em técnica” 

(CHAUÍ, 1997, p. 255), de modo que ciência e tecnologia estão em uma relação de implicação. 
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“especialistas”. Dessa forma, o discurso científico é colocado como mediador e como um 

sustento do discurso sobre a estética, constituindo um importante aliado convincente e 

persuasivo que, não raras vezes, associado a uma ideologia cientificista (cf. CHAUÍ, 1997), 

deixa transparecer aquela imagem de que a ciência remete sempre ao poder de conhecer tudo, 

um poder sem limites que está sobre os homens e as coisas, tornando-se uma verdade absoluta 

e inquestionável. Com efeito, produz-se uma verdade incontestável de um padrão de beleza, 

projetado a partir de estudos, de áreas especializadas, que leva a mulher a se tornar um 

elemento sensual, desejado, passível inclusive de ser mensurada por um quociente que 

quantifica o grau de beleza que possa ter.    

Na terceira capa, encontramos o enunciado “a medicina descobriu que a gordura 

abdominal é a mais nociva à saúde. E já encontrou o remédio para eliminá-la”, em que, 

trazendo uma descoberta da medicina, evidencia-se o quanto a gordura abdominal é prejudicial. 

Mas tal descoberta desse elemento danoso é também acompanhada de uma descoberta 

igualmente positiva, pois revela ter encontrado “o” remédio para resolver o problema.  Ao 

utilizar o item linguístico definidor nessa formulação, ressalta-se que não se trata de “um” 

remédio, ou de qualquer remédio, mas sim o próprio, o acertado para eliminar a gordura e, 

ainda, ao se referir à medicina, à ciência, tal remédio passa a ser visto como uma verdade 

inquestionável.  

Dessa forma, ao ser mencionado o termo “medicina”, evidencia-se o discurso científico, 

que se entrelaça ao discurso da magreza, aquele que toma a beleza estreitamente vinculada à 

condição de ser magro, ter pouca ou nenhuma gordura, à qualidade de um talhe fino e esguio. 

No enunciado em caixa alta, “ADEUS AO PNEUZINHO”, é perceptível o reforço enunciativo 

à eliminação do pneu, termo no diminutivo, em oposição ao tamanho do pneu na imagem, 

revelando uma ironia ou, mesmo, a abrangência da supressão do pneuzinho e do pneuzão que o 

remédio pode proporcionar. Dessa forma, refere-se ao discurso da magreza, entrelaçado ao 

discurso da saúde, estampando na capa da revista, um corpo feminino, do pescoço ao início das 

pernas, em que se mostra uma barriga chapada, de modo a reforçar a silhueta fina e esguia.  

 A quarta capa, especificamente no trecho “as dietas, suplementos e malhação 

específicos das mulheres que desafiam o senso comum e levam o corpo ao limite da magreza 

saudável”, é perceptível os intentos da revista em atrair o leitor, ressaltando possuir caminhos 

para as mulheres que desejam ser magérrimas e continuarem saudáveis.  Ao se atentar para a 

imagem, percebemos uma foto que mostra parcialmente o rosto de Carol Magalhães, coberto 

pelos seus cabelos, com o rosto direcionado para sua barriga chapada. Essa mulher é designada 

como anoréxica, e segundo o trecho “postou um vídeo para provar que estava se alimentando”, 
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notamos que Carol, apesar da designação, coloca-se por meio de um vídeo, que é magrela, mas 

se alimenta, ou seja, uma magrela saudável.  

A partir do assunto em caixa alta “A ESTÉTICA DO RISCO”, percebemos que tal 

enunciado se refere tanto à magreza, quanto ao risco da anorexia, conceito que, posteriormente, 

é explicado, em como possuir o caminho para se atingir a magreza sem correr riscos, ou seja, 

com saúde. Dessa forma, entendemos que, como na capa anterior, recorrem-se aos mesmos 

discursos relacionados à estética: o discurso da magreza e, posteriormente, o discurso da saúde. 

Na quinta capa, o trecho “A CONSTRUÇÃO DA BELEZA [,] como as novas técnicas 

de malhação, plástica e outros truques estéticos estão ajudando a mudar o corpo das pessoas”, 

revela, a partir de sua formulação, que a revista possui informações sobre os avanços 

tecnológicos em favor da “transformação” do corpo. A palavra mudar se relaciona a algo 

positivo, mesmo que implícito, podemos perceber que se refere ao alcance de um corpo 

definido, malhado, revelando, assim, um discurso da transformação por meio de um dispositivo 

técnico, ao se referir às “novas técnicas”. Ademais, notamos um reforço e evidência em torno 

da forma, de modo que a mulher bela é a mulher que se exercita, que tem músculos definidos, 

fazendo emergir um discurso da forma. Tal discurso se demonstra visualmente na imagem, em 

que se mostra um corpo feminino delineado, trabalhado, construído, transformado e o fato de 

se encontrar com pesinhos nas mão, uma mão embaixo e outra em cima,  revela que a mulher 

está se exercitando, sugerindo que é na dinâmica de trabalhos técnicos que se pode mudar o 

corpo e atingir o ideal estético . 

 Na capa da sexta revista, o enunciado destaque “A REVOLUÇÃO DOS MÚSCULOS” 

atrai o olhos do leitor. Ao fazer uso da palavra revolução, espera-se uma grande mudança com 

relação aos músculos, ficando claro, como na capa anterior, a presença do discurso da 

transformação e do discurso da forma. Na sequência, o trecho “os exercícios rápidos e intensos 

que estão mudando (quase) tudo nas academias” mostra, veladamente, que a revista possui 

informações de como melhor fazer exercícios, reforçando o discurso da transformação a partir 

do termo “revolução” que remete também ao domínio discursivo da história, de modo a 

retomar uma grande transformação de um tempo e um espaço que se torna tão significativa a 

ponto de mudar um trajeto histórico. Destarte, o enunciado destaque sugere uma profunda 

transformação nos músculos a partir de exercícios rápidos e intensos que serão discorridos por 

essa edição da revista. 

Além disso, observamos, na imagem da capa, uma mulher que se exercita de forma 

rápida, mostrando sua imagem colorida entre duas outras opacizadas. Essas duas imagens que 

ficam diante e atrás da mulher refletem seus movimento rápidos, por meio de alguns elementos 
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curvilíneos de alto abaixo, representando a dinâmica do se levar o peso para frente e para trás. 

Tal peso, nessas duas imagens, encontra-se em cores, chamando a atenção aos movimentos 

rápidos e colocando-os em primeiro plano. A imagem que aparece colorida mostra a mulher 

em pose de descanso, exibindo sua musculatura e o delineio de seu corpo, e ainda, 

representando os resultados dessa nova maneira de malhar. E resultados extremamente 

positivos haja vista sua expressão facial de felicidade e alegria, estampadas em seu sorriso.  

Sendo assim, nota-se a ocorrência de vários discursos nessas capas, sendo dominante o 

discurso da forma, reforçando que mulher bela é mulher que se exercita, que tem músculos 

definidos, evidentemente balizado pelo discurso da transformação, pelo discurso tecnológico, 

pelo discurso científico e pelo discurso histórico. 

 Na sétima capa analisada, a exclamação em caixa alta “PARECE MILAGRE!” é 

bastante chamativa e sugestiva. Retomando um item lexical do discurso religioso, evidencia-se 

algo como fora do comum, uma dádiva alcançada, algo que vai além dos limites, por exemplo, 

da ciência, apontando para o alcance do impossível: um milagre!  Na sequência, encontramos o 

trecho: “Um novo remédio faz emagrecer entre 7 e 12 quilos em apenas cinco meses”, 

ressaltando a descoberta de um “novo remédio”, obviamente alcançada pelo avanço da 

tecnologia e da ciência, em que a relação interdiscursiva entre os discursos religioso,   

científico e tecnológico validam um remédio que faz perder muitos quilos em pouco tempo, 

levando-se a apreender, nessa circunstância, o discurso da transformação.  

Ademais, ao enunciar “sem grandes efeitos colaterais”, fica subentendido que outros 

remédios que fazem emagrecer rápido podem acarretar problemas, ao passo que este não o faz. 

A partir da imagem, ao lado do enunciado, podemos perceber que se encontra uma mulher 

mais “gordinha”, com os braços cruzados e pernas cruzadas, com uma expressão facial mais 

séria que a posterior, revelando não estar muito contente com o corpo, e/ou algo que a inquieta, 

algo preocupante. Em seguida, observamos uma grande seringa, precisamente maior do que as 

mulheres no comprimento, provavelmente indicando poder, a potência medicativa e mais fina 

na espessura, reforçando possivelmente o poder do novo remédio na questão de afinar, de fazer 

emagrecer. 

Após a seringa, podemos visualizar a mesma mulher, porém mais magra, com um 

sorriso estampado no rosto e, ainda, com os braços e pernas descruzadas, revelando leveza, 

tranquilidade e satisfação com seu corpo, representando a eficácia e os benefícios que o 

medicamento pode trazer: transformação milagrosa do gordo para o magro, levando-se a 

atingir o padrão ideal de beleza: silhueta delgada.  
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 Na capa seguinte, percebemos, da mesma forma que na capa anterior, o discurso da 

transformação, logo no trecho que se encontra em evidência: “O MILAGRE DA 

TRANSFORMAÇÃO”, o qual retoma também a palavra milagre, investindo a transformação 

de indícios de poder, além do comum, do sobrenatural.  A instância midiática progride o 

assunto com a seguinte formulação: “plásticas em grandes escalas realizam o sonho de virar 

“outra pessoa”. Tal trecho nos leva e entender que as plásticas em grandes proporções é que 

vão realizar as mulheres, fazendo-as “virar „outra pessoa‟”. O termo virar reforça o discurso da 

transformação e “outra pessoa” é textualizado entre aspas, podendo ser entendido como a 

mesma pessoa, porém uma aparência estética totalmente distinta, bem mais apresentável. 

Ademais, tal discurso é reforçado por meio das imagens das mulheres transformadas, as 

quais, tomando quase que toda a extensão da capa, mostram suas silhuetas conforme o padrão 

de beleza e ainda se vestem de uma roupa social, ressaltando possivelmente a inserção social, a 

inserção num mercado de trabalho de nível mais alto, ao passo que as suas imagens antes da 

transformação são pequenas, não mostram o corpo e ainda se vestem de roupas casuais, 

demonstrando uma desvalorização do corpo gordo no meio social e até mesmo no mercado de 

trabalho. Dessa forma, a partir dessas amostras analíticas das capas sétima e oitava, o discurso 

da transformação se entrelaça também ao discurso econômico, uma vez que para se receber o 

“milagre” de se tornar “outra pessoa”, de alcançar o padrão ideal de beleza, deve-se fazer um 

investimento: comprar o novo remédio ou então se submeter a plásticas em grande escala. 

 Além desses discursos da transformação, da forma, da magreza, da ciência, 

atravessados pelo discurso tecnológico, econômico, religioso, histórico, dentre outros, outras 

conjunturas discursivas ainda podem ser encontradas como nas duas capas analisadas a seguir.            

 Na nona capa, encontramos o seguinte trecho: “Receitas da ciência para manter-se 

JOVEM aos 30, 40, 50... ...e 60 anos”, ressaltando a posição da revista de conter informações 

sobre fórmulas que a ciência proporciona para permanecer jovem dos 30 até os 60 anos. Assim, 

podemos dizer que sua formulação se apoia na ciência, concebida comumente como 

inquestionável. Ainda, utiliza-se a caixa alta na escrita do termo jovem, que abrange da 

primeira letra até a última do enunciado que prossegue “aos 30, 40, 50... ...e 60 anos”, 

evidenciando o poder dessas fórmulas científicas, que dão base para um discurso que parece 

ser recorrente: o da juventude, que associa a estética também à condição de mocidade da 

aparência, sobretudo, corpórea e facial.  

Destarte, percebemos na imagem também a presença de uma mulher que está sentada e 

suas pernas estão sobre a palavra jovem, precisamente com pés cruzados entre as reticências, 

indicando que tal mulher é jovem, a despeito de não se saber sua idade, visto que fica 
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silenciada por meio das reticências. Ademais, podemos perceber que a mulher se encontra nua, 

mas não mostra suas partes íntimas, pois se trata de uma revista informativa e a exposição 

explícita dessas não seria bem vista, de modo que a nudez pode ser apreendida como a exibição 

de um corpo jovem, por inteiro, aprazível aos olhos, marcado pela firmeza da pele, ausência de 

traços senis, silenciamento de rugas ou marcas do avançar do tempo. Com efeito, essa exibição 

representa o ideal estético: ser jovem na aparência, apesar da idade que se tenha. 

 A décima capa, trazendo o trecho “A GERAÇÃO SEM IDADE [,] mulheres e homens 

maduros que já desfrutam dos formidáveis avanços da medicina na conservação da juventude”, 

retoma também o discurso da juventude, levando-nos a perceber que, com os avanços 

medicinais, não se sabe mais muito bem diferenciar a idade das pessoas, pois, a partir de 

benefícios desses avanços, as pessoas estão mais “conservadas”, as gerações estão meio que 

sem idade. Sendo assim, fica evidente o discurso da juventude entrelaçado, como na capa 

anterior, ao discurso científico. Ademais, o fragmento “a ciência anuncia uma certeza: comer 

pouco (mas pouco mesmo) prolonga a vida, a saúde e a beleza” reforça a mesma ocorrência 

supracitada sobre o discurso científico, servindo de base para o discurso sobre a estética 

baseado na longevidade, na saúde. A revista ainda desperta a curiosidade do leitor para se 

informar das “seis receitas de pessoas entre 35 e 50 anos que parecem ter parado de 

envelhecer”, reforçando ainda o discurso da juventude por meio de exemplos, de provas de 

uma “geração sem idade”. E no último trecho, percebe-se que ao se remeter ao “cirurgião 

plástico das estrelas” a instância midiática demonstra, como anteriormente, colocar a ciência 

como suporte para o discurso da juventude. 

Para substanciar esse discurso da juventude a capa traz uma imagem comparativa entre 

uma mãe e uma filha, de modo que o rosto e pescoço de uma, completa o rosto e pescoço da 

outra, mostrando que ambas são jovens e é difícil traçar uma diferença precisa de idade entre 

elas, a ponto de facilmente serem confundidas graças aos avanços da ciência e suas tecnologias 

que permitiram romper as barreiras da aparência idosa e sujeitada pelo tempo. 

 Na décima primeira capa, encontramos o seguinte trecho: “Como o design, o estilo e 

aparência se tornaram fundamentais no mundo atual, decidindo o sucesso ou o fracasso de 

pessoas, empresas e produtos”. É notável nesse fragmento a importância que se dá para o 

exterior, o mercado de trabalho, defendendo a posição de que tal exterior é capaz de decidir o 

sucesso ou o fracasso de pessoas, empresas e produtos, na atualidade, pois existe, com efeito, 

“O PODER DA FORMA”. Observamos que tal assunto diz respeito não apenas às “pessoas”, 

mas principalmente à mulher, que é associada às empresas e aos produtos, revelando o discurso 

da coisificação da mulher. Assim o apontamos, fazendo uma relação do verbal com a imagem 
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estampada na capa, na qual se observa uma fotografia feminina nua, exibindo uma “boa 

forma”: corpo esguio e bem delineado. Tal mulher se encontra sentada sobre uma cadeira, que 

termina por estar sendo projetada, desenhada, assim como a metade de seu corpo.  O enunciado 

verbal conjugado à imagem nos dá a interpretar que há uma associação, um amálgama entre o 

design e a aparência feminina, entre o produto e a mulher, sendo ambos projetados na imagem, 

levando-nos a inferir que a mulher passou a ser coisificada, desumanizada, tornou-se uma 

mercadoria, e que a beleza, o padrão estético ideal, são exigidos pelo mercado para o sucesso 

pessoal desejado, em razão da competitividade existente, em razão de ações econômicas, de 

modo que o discurso da coisificação é também atravessado pelo discurso econômico.  

Na capa seguinte, podemos observar o recorte: “A ciência, a tecnologia e a medicina 

ajudam mulheres e homens a chegar em forma à estação do sol”, em que a revista, retomando o 

discurso científico e tecnológico, revela a capacidade da ciência de auxiliar a mulher e o 

homem no alcance do ideal de beleza no verão. Tal poder científico fica evidente ao ser 

apresentado suas várias capacidades: “levantar, aumentar, esticar [...]”, mostrando poder fazer 

tudo que a mulher e o homem desejam para chegar em forma no verão: corpo delgado e 

apresentável.  

Todavia, notamos na imagem a construção apenas da mulher, ficando o homem 

silenciado. Percebemos o corpo feminino bronzeado, bem talhado e magro e apenas metade de 

seu rosto, revelando que a importância está na forma, silenciando-se mais uma vez a cabeça da 

mulher. Assim, podemos apreender um corpo (re)trabalhado, definido, e ainda em processo de 

(re)construção, percebida por meio dos andaimes que indicam estarem erigindo o corpo 

feminino. Ademais, é possível entender que tais andaimes nos levam a ver a mulher como 

coisa, pois ao invés de estarem médicos em atividade, são pedreiros que trabalham no processo 

de “edificação” da mulher para ser, como um produto, exibido no verão.  

Dessa forma, como na capa anterior, observamos o discurso da coisificação da mulher 

que, na simbiose entre o verbal e o imagético, revela o corpo feminino como objeto a ser 

(re)trabalhado, erigido, edificado, inclusive “desentortado”, como aponta o verbo desentortar 

na lista de ações que a ciência pode fazer para se alcançar o estado em forma. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após essas breves análises, podemos concluir que o discurso sobre o padrão ideal de 

beleza, sobretudo aquele referente à mulher, manifestou-se de diversos modos ao longo dos 

séculos, seja na mulher fértil e gorda, magra, jovem, de pele rosada, de olhos verde-azulados, 
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de cabelos louros ou morenos, dentre outros atributos, e tal beleza foi concebida de distintas 

maneiras no meio social, seja como reflexo da alma, ou até mesmo como pecado. Os discursos 

sobre esse ideal estético era circulado principalmente por meio das artes, mediante as quais Eco 

(2013), por exemplo, se baseia para explicá-los ao longo dos tempos, levando em conta as 

ideologias de cada período. Atualmente, com os avanços da tecnologia e do mercado, o ideal 

de beleza passou a ser instaurado, para além dos quadros de pintura e livros literários, a partir, 

sobretudo, da mídia, marcado por especificidades e singularidades. 

Nesse sentido, percebe-se que os discursos circulados pela mídia, especificamente pela 

revista Veja, são constituídos por discursos outros advindos de diferentes lugares, como o 

discurso científico, tecnológico, econômico, histórico, religioso. A partir da observação de 

elementos verbais e não verbais que se tornaram recorrentes ou singulares nas três últimas 

décadas de publicação da revista, notamos que aqueles discursos, numa relação interdiscursiva 

constitutiva, têm sido uma base de sustentação para os discursos que emergiram na simbiose 

verbo-visual de formulação das capas da Veja, como o discurso da saúde, da longevidade, da 

magreza, da forma, da transformação, da juventude, da coisificação. 

Estabelecendo um entrelaçamento de vários discursos, as capas da revista fizeram 

instaurar sentidos do ideal de beleza e de estética da mulher por meio de recursos verbo-visuais 

em prol de uma ideologia, sobretudo, consumista e econômico-capitalista, legitimando o 

padrão ideal de beleza enquanto um espaço autorizado e validado, principalmente pela ciência 

e pela tecnologia, de construção de identidades e subjetividades da mulher. Ressaltando o talhe 

magro, a silhueta (re)trabalhada esteticamente por intervenções cirúrgicas e dispositivos 

tecnológicos, o corpo delineado por exercícios físicos, a forma corpórea transformada por 

medicamentos e tratamentos estéticos, a aparência jovem e a coisificação do corpo feminino, 

esse entrelaçamento instaurou um conjuntura discursiva que demarcou o lugar que a mulher 

gostaria ou deveria gostar de estar: possuir um porte delgado e (re)trabalhado esteticamente.  

 

THE DISCOURSE CONSTITUTION ABOUT THE AESTHETIC IN THE CASE OF 

COVERS’ VEJA MAGAZINE: AN ANALYSIS OF THE BODY (RE)WORKED 

 
Abstract: Currently, it is noticeable that the humanity‟s worries concerning on the aesthetic are evident 
more and more. So we were challenged to examine more closely the issue of body aesthetics, especially 

the discourses that circulate about the aesthetics and the ideal beauty standard in the media instances. 

For the development of our analysis, we seek, as theoretical foundation, the prospect of French 
Discourse Analysis, especially concepts of discourse and interdiscursivity formulated by Pêcheux 

(1993, 1997, 2007), and reworked by Orlandi (2007, 2008, 2009 ). In addition, we rely on theoretical 

assumptions about media and its practices proposed by Charaudeau (2009), and to analyze the 
symbiosis between verbal and non-verbal language, present on the covers, we turn to studies of 

Quevedo (2012). Methodologically, from the recurrence and singularity criteria, we have selected from 

the first publication of the magazine in 1968 to the last one twelve covers magazine Veja, aiming to 
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analyze the intertwining of discourses that constitute the beauty ideal that has imposed to the subjects  a 

(re)aesthetic-body work, especially in the last three decades. Taking into account the verbal-visual 

discursive intricacy of those covers, the analysis revealed that the discourse about the aesthetics by the 

media is constituted of others discourses coming from different places, especially scientific, 
technological and economic place, in order to establish senses towards a beauty ideal, legitimizing it as 

an authorized and validated space for the construction of identities and subjectivities of women. 

 
Keywords: Beauty Ideal. Media. Interdiscourse. Veja magazine. 
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