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RESUMO 

 Esta monografia tem como objetivo analisar a representação da mulher contemporânea 

realizada pela revista Tpm. Com este fim, foram selecionadas 12 edições da publicação, 

compreendendo o período de agosto de 2013 a agosto de 2014. O corpus, então, foi composto 

por 11 perfis de mulheres brasileiras contemplados nas referidas edições. Para perseguir o 

objetivo proposto inicialmente, os procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa 

bibliográfica e a Análise de Conteúdo. A partir da problematização da linha editorial da 

publicação em diálogo com os dados coletados, a análise nos permitiu constatar alguns 

aspectos normativos atribuídos à mulher contemporânea pela revista Tpm. A pesquisa conclui 

que o perfil essencial de mulher contemporânea da publicação privilegia mulheres entre 26 e 

35 anos de idade, brancas, heterossexuais, magras, naturalmente belas, famosas, inteligentes e 

com pouca aproximação com a esfera doméstica. 

Palavras-chave: jornalismo; revista TPM; mulher contemporânea; Análise de Conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study aims to analyse the contemporary women figure presented by the TPM 

magazine. For this purpose, twelve editions of the magazine were selected between August of 

2013 and August of 2014. The analyses was composed of 12 brazilian women profiles shown 

in the period. To pursue the objective of the study, the methodological procedure was 

bibliographic research and the content analysis. From the editorial line analysis with the 

colected data, we could find some standard aspects associated with the contemporary women 

by the TPM magazine. The essencial profile built by the magazine gives priority to twenty-six 

to thirty-five years old, white, heterosexual, and in accordance to body and beauty standards 

women. 

 

Key-words: journalism, TPM magazine, contemporary women, content analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

As revistas femininas ocupam um dos maiores nichos de mercado da imprensa atual. Com 

os títulos muito variados, elas estão em destaque em bancas e supermercados, com manchetes 

imperativas sobre comportamento, moda, beleza. Como leitora de revistas femininas, sempre 

me questionei sobre os padrões de beleza e comportamento que levavam aquelas mulheres a 

estamparem as capas das principais publicações. Ao longo dos anos, as características 

fundamentais das personagens femininas que estavam nas capas se alteravam. No entanto, em 

cada período, é possível perceber a repetição de estereótipos nas publicações. Essas mulheres 

não necessariamente representavam a mulher real de seu tempo; representavam, sim, a 

idealização de mulher do período. Essa inquietação pessoal sobre os estereótipos reproduzidos 

incansavelmente nas revistas femininas foi a principal motivação para a realização esta 

monografia. 

O mercado de revistas femininas é um dos que mais cresce e que se mantém rentável ao 

longo do tempo. Com uma segmentação cada vez maior, as temáticas que as publicações 

abordam estão cada vez mais direcionadas a um determinado segmento de público. Corpo, 

beleza, moda, comportamento: todos esses temas acabam instituindo diretrizes às quais as 

mulheres “devem” seguir. As revistas voltadas para o público feminino têm um mercado 

crescente, o que leva a expressiva divisão em segmentos que, além do gênero, contemplam 

perfis diferentes de mulheres. Nesse mercado de nichos, a TRIP editora lançou, em 2001, a 

revista Tpm (Trip Para Mulheres).  

A proposta editorial da revista Tpm consiste em uma “abordagem natural, original, com 

matérias instigantes do universo feminino e que represente o dia a dia de mulheres que antes 

não se viam representadas em outras publicações do mercado”1. Essa linha editorial guia 

fortemente os assuntos abordados nas matérias, fotografias e editoriais. A publicação é 

mensal, com tiragem de 50mil exemplares. Seu público é composto, em maioria, por mulheres 

de 26 a 35 anos de idade, em um relacionamento estável, com ensino superior completo, 

pertencentes majoritariamente às classes A e B. A revista surgiu como a versão da TRIP 

destinada para mulheres, transformando as Páginas Negras desta em Páginas Vermelhas na 

nova publicação. Segundo a própria revista, nessas páginas estão as mais interessantes 

personalidades, nas entrevistas mais comentadas e repercutidas da imprensa brasileira. As 

Páginas Vermelhas trazem “longas entrevistas que funcionam como terapia” em cerca de dez 

                                                             
1
 Informações extraídas do Mídia Kit da revista Tpm. 
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páginas compostas, em sua maioria, por celebridades, mas também, às vezes, por mulheres 

desconhecidas do grande público.  

Como observado anteriormente, o mercado de revistas, especialmente o direcionado para 

o público feminino, segmenta-se de acordo com o perfil de leitor que pretende atingir. É nesse 

cenário que a Tpm ganha espaço, com a proposta de ser uma publicação que problematiza a 

representação da mulher contemporânea, distanciando-se da abordagem recorrente nas 

revistas femininas. A Tpm busca como leitora uma mulher mais reflexiva sobre a própria 

representação feminina na imprensa e na sociedade. Essa reflexão, entretanto, pode acabar 

fixando-se em outro estereótipo feminino. Afasta-se da representação da mulher modelo, mas 

sugere/ensina a ser o que ela – revista – compreende como mulher contemporânea. 

A importância da mulher e o lugar que ocupa dentro da sociedade tiveram grandes 

modificações ao longo da história. A divisão em dois gêneros (masculino e feminino) – que 

não é natural e sim uma construção histórica –, e a posterior hierarquização destes, colocou a 

mulher em uma posição de inferioridade. No período pré-iluminista, o comportamento da 

mulher – considerado irracional e inferior intelectualmente - estava ligado à sua sensualidade, 

tida como pejorativa. Posteriormente, com a ascensão do protestantismo, as mulheres tiveram 

que negar sua sexualidade, vista apenas como útil para a maternidade. Entretanto, o papel 

social da mulher também foi sendo alterado ao longo da história. Passando por um momento 

de uma valoração por gênero que degradava a mulher, esta foi conquistando novas colocações 

e o direito a ter ambições fora da esfera doméstica.  

Os estudos feministas foram imprescindíveis para essa ressignificação, especialmente no 

século XX. Segundo Scott (1992), o feminismo cria uma identidade coletiva para as mulheres, 

a fim de exterminar a subordinação, invisibilidade e a aquisição de igualdade e direito ao 

controle dos seus corpos e suas vidas. Atualmente, entretanto, muitas normativas seguem 

sendo impostas para as mulheres. Mesmo que as diretrizes mudem ao longo do tempo, 

percebem-se, ainda, mais exigências em relação ao comportamento e escolhas da mulher do 

para o homem. A construção e hierarquização de gêneros é relacional: “não se pode conceber 

mulheres, exceto se elas forem definidas em relação aos homens, nem homens, exceto quando 

eles forem diferenciados das mulheres” (SCOTT, 1992, p. 87). Sendo uma construção social, 

o gênero exige algumas premissas para que se insira dentro de uma categoria. Uma das 

maneiras de reverberar essas formas de construção de conduta é através da imprensa. Ao abrir 

uma revista feminina, expressões como “universo feminino”, “feminilidade”, “mulher de 
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verdade”, assim como outros termos envoltos de uma mística acerca do que “é ser mulher”, 

proclamados em uma linguagem extremamente imperativa, são encontrados com muita 

facilidade. 

 A representação da mulher na imprensa ao longo da história está atrelada ao contexto 

social do período, assim como o que seriam seus interesses, ambições e possibilidades. No 

fim do século XIX, segundo Buitoni (2009), a embrionária imprensa feminina era polarizada: 

a tradicional, que abordava temas sobre as atividades domésticas, e a progressista, que atuava 

na defesa dos direitos das mulheres, direcionada principalmente para a educação. 

Majoritariamente, as publicações eram voltadas às donas de casa, trazendo temas que lhes 

fossem interessantes. Contudo, paralelo a esse momento, cresciam os estudos feministas e 

isso foi transposto também para um segmento específico. A imprensa que, de alguma 

maneira, representa a mulher do período, também prescreve normatividades acerca do 

comportamento desta. Assim, perceber as temáticas abordadas também reflete os interesses – 

e o que se determinava como interesses – ao longo do tempo.  

O século XX foi revolucionário em relação à mulher. Com a evolução da imprensa e a 

ascensão das revistas ilustradas, as publicações femininas ganharam múltiplas formas e cada 

vez mais títulos. O crescimento da imprensa anarquista foi imprescindível para o posterior 

surgimento de uma imprensa feminina forte e mais questionadora. Ao longo do século, as 

discussões que envolviam a mulher foram acompanhadas e incentivadas por essa imprensa: 

direito a voto, salários e direitos trabalhistas igualitários, conciliação entre maternidade e 

mercado de trabalho, libertação sexual. A partir de estudos bibliográficos como de Buitoni 

(2009), Mira, (2001), Scalzo (2004), Neves, Morel e Ferreira (2006), Sodré (1999), 

retomaremos mais a diante a representação da mulher na imprensa e buscaremos apreender de 

que forma esta está vinculada à significação da mulher do período. 

A partir dessas premissas bibliográficas, esta monografia se propõe estudar a 

representação feminina de revistas no país. Através de perspectivas trazidas pelos estudos 

feministas e de gênero, procura-se identificar como são sustentados os estereótipos que as 

revistas reproduzem da mulher em seus diversos exemplares. Pretende-se apreender como a 

revista Tpm constrói e representa os estereótipos da mulher contemporânea em seus perfis e 

que recursos são utilizados para sustentar esses modelos.  

O objetivo geral desta monografia é, portanto, analisar os estereótipos de mulher 

contemporânea construídos pela revista Tpm, considerando a sua segmentação editorial por 
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gênero. Para isso, temos como objetivos específicos a) resgatar, historicamente, os estudos 

feministas e de gênero, b) problematizar as representações da mulher na imprensa feminina de 

revista no país, c) a partir de códigos e categorias previamente estabelecidos, identificar os 

estereótipos de mulher contemporânea construídos pela revista Tpm em seus perfis. 

A motivação para a realização desta pesquisa está ancorada nas novas percepções 

acerca do papel da mulher na sociedade, assim como nas recentes representações desta na 

imprensa. Para além de uma questão histórica de redescoberta do feminino, novas discussões 

se fazem necessárias. Percebe-se – atualmente com mais clareza – que as mulheres que 

ocupam as capas da maioria das revistas femininas reproduzem estereótipos inatingíveis. 

Através da utilização de inúmeros recursos edição de imagem, as publicações constroem 

mulheres perfeitas: magras, maquiadas, com peles sem imperfeições. A consciência dessa 

percepção provoca uma nova demanda: as mulheres desejam enxergar-se nas revistas, assim 

como em propagandas ou editoriais de moda. A proposta editorial pretendida pela Tpm é 

relevante tanto no aspecto mercadológico, quanto na esfera social. No entanto, faz-se 

necessário discutir esse esforço de aproximação da mulher real com a mulher representada na 

revista, porque, em contraposição, tentativas como essas podem acabar levando a outras 

formas de determinismo.  

 Percebendo a crescente importância dos meios de comunicação num período em que 

as mulheres buscam novas formas de representação, a revista Tpm foi escolhida como objeto 

empírico da pesquisa por ser uma publicação que se propõe a questionar e a refletir sobre 

essas novas formas de expressão do feminino, ainda que, talvez, de forma incipiente. Outro 

aspecto relevante é a influência desse tipo de publicação numa logística de mercado: quão 

“vanguardista” pode ser um assunto para que se sustente em meio a uma gama cada vez mais 

plural de publicações.  

Esta monografia tem como fim averiguar de que maneira é feita a representação da mulher 

na imprensa feminina em revista no país, identificar como são sustentados os estereótipos que 

as revistas tratam da mulher em seus exemplares, e compreender o estereótipo de mulher 

contemporânea construído pela revista Tpm em seus perfis. A partir do objeto de pesquisa, a 

metodologia para o desenvolvimento da monografia será, primeiramente, a pesquisa 

bibliográfica com fim a compreensão de conceitos que abordam estudos feministas e de 

gênero, evolução do papel da mulher na sociedade, representação feminina na imprensa e 

identificação das características essenciais do veículo revista. 
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Sob o objeto empírico – a revista Tpm – será efetuada a Análise de Conteúdo. A partir 

dos perfis que compõem a publicação, pretende-se averiguar a possível construção e 

sustentação de algum estereótipo, salientando o da mulher contemporânea. Para isso, serão 

analisadas 12 edições da revista, compreendidas entre agosto de 2013 a agosto de 2014. 

A monografia será estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro esta introdução. O 

segundo tratará dos estudos feministas e de gênero, da modificação histórica da compreensão 

do papel social da mulher e também do entendimento de um possível conceito de mulher 

contemporânea através de dados quantitativos. O terceiro capítulo será destinado a apreender 

a representação da mulher na imprensa em revista, assim como as peculiaridades do veículo. 

Através de uma perspectiva histórica panorâmica, retomaremos essas representações na 

imprensa feminina e também na imprensa feminista. No quarto capítulo, desenvolveremos a 

apresentação do corpus desta monografia e também a Análise de Conteúdo dos perfis da 

revista Tpm. Por fim, nas considerações finais, realizamos algumas reflexões sobre os 

percursos da monografia, e algumas conclusões que, através de recursos teóricos, 

conseguimos chegar. 

2 SOBRE A MULHER 

Este capítulo tem como objetivo retomar a história da mulher brasileira, 

compreendendo o final do século XIX, século XX e século XXI. A partir de uma bibliografia 

essencialmente feminista – a qual periodiza a história da mulher em primeira e segunda onda 

do feminismo –, historicizaremos panoramicamente a situação social da mulher ao longo dos 

referidos séculos. 

Posteriormente, realizaremos considerações sobre estudos gênero e estudos feministas, 

a fim de problematizá-los para prospectar as contribuições desses para a elaboração do papel 

social da mulher.  Para uma compreensão acerca da condição da mulher contemporânea, 

retomaremos a história da mulher brasileira e, através de dados socioeconômicos, 

apontaremos alguns aspectos do perfil atual da mulher brasileira. Sendo assim, este presente 

capítulo foi subdividido em: 2.1 Panorama: a história da mulher; 2.2 Sobre feminismo e 

estudos de gênero; 2.3 A mulher contemporânea.  

2.1 Panorama: a história da mulher 

 A mulher foi excluída da história narrada. Foi tratada desigualmente em relação ao 

homem e, por isso, sua história é aqui revisitada em capítulo à parte. O esforço de se escrever 
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uma memória das mulheres – e não dos homens – dá-se, conforme Louro (2014), em virtude 

de esta última ser a história geral, oficial, que conhecemos e aprendemos na escola. Segundo 

Scott (1992), a emergência da história das mulheres, enquanto um campo de estudo, envolve a 

evolução do feminismo a partir da concepção de gênero, ou seja “da política para a história 

especializada e daí para a análise” (SCOTT, 1992, p.65). Desse modo, vê-se que o feminismo 

tem papel fundamental tanto para a inserção da mulher na sociedade, quanto para a escrita de 

uma história sobre as mulheres, para as mulheres e por mulheres, já que estas ficaram 

negligenciadas, em segundo plano, por muito tempo. 

Sabe-se que, historicamente, as desigualdades referentes aos gêneros – masculino e 

feminino – podem ser apontadas como questão política, social, religiosa e até mística. Na 

ordem patriarcal, segundo Scott (2013), a mulher devia obediência ao pai e ao marido, e 

somente saía da gama de autoridade de um para a de outro, através de um casamento 

monogâmico e indissolúvel. Percebendo a evolução da inserção feminina na sociedade ao 

longo dos séculos, essa monografia se ocupa, principalmente, de retomar panoramicamente a 

história da mulher a partir do fim do século XIX, tendo em vista que o século XX é 

extremamente significativo para as mulheres, pois foi quando ocorreram inúmeras 

transformações na significação e no lugar que elas ocupam e representam na sociedade. Para 

isso, consideramos a relevância do movimento feminista para a ocorrência dessas 

transformações que possibilitaram que mulher revertesse boa parte dessas desigualdades 

históricas em relação ao homem. 

A primeira onda de feminismo no Brasil pode ser percebida no movimento sufragista. 

A busca pelo direito ao voto, e também pelo reconhecimento da mulher como um ser político 

passível também de candidaturas, teve início, segundo Meyer (2003), com a Proclamação da 

República, em 1890, e teve fim com a conquista do direito ao voto, o qual foi estendido às 

mulheres no Brasil na Constituição de 1934. Durante esses 40 anos, entretanto, as pautas do 

movimento feminista não estiveram restritas somente à demanda política. A sexualidade ainda 

não constava como temática fundamental na agenda das feministas, porém a possibilidade de 

acesso à educação – e que esta fosse a mesma oferecida aos homens – era um reclame 

significativo no período. O modelo de educação oferecido para as mulheres até o século XIX 

era, de acordo com Rosemberg (2013), o modelo de educação feminina “virtuosa”. As 

meninas, muitas vezes, eram educadas pelas avós, em casa, com um livro de preces. Negava-

se a educação formal para as mulheres em razão de sua “natureza corruptível”. 

Posteriormente, a ideia de que as mulheres deveriam ser educadas formalmente – entretanto 
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ainda com um currículo distinto dos homens – foi admitida por reconhecer a importância 

exercida por elas dentro do núcleo familiar: a maternidade. Sendo assim, para educar seus 

filhos, e os futuros homens letrados e “necessários à nação” (ROSEMBERG, 2013, p.338), a 

mãe precisava ter o mínimo de conhecimento. No entanto, as diferenças entre as classes 

sociais eram definidoras das possibilidades da mulher, tanto socialmente, quanto dentro da 

esfera doméstica. Segundo Habner (2013, p.57), a educação para as mulheres pertencentes às 

classes mais abastadas era feita para a preparação de seu “destino final”: mãe e esposa. O 

lugar da mulher – pelo menos as de classes altas – era o ambiente doméstico, e dedicar-se ao 

marido e aos filhos era sua função social. Nísia Floresta, considerada a primeira feminista 

brasileira, tinha como principal demanda buscar que a educação formal e a capacitação 

intelectual fossem direitos estendidos também às mulheres. Bertha Lutz e Maria Lacerda de 

Moura uniram-se, em 1920, para criar a Liga para Emancipação Intelectual da Mulher. Essas 

feministas divergiram, posteriormente, em relação às prioridades a serem seguidas pelo 

movimento. Entretanto, observa-se que, na primeira metade do século XX, a sexualidade 

estava fora da pauta das feministas, tanto das advindas de classes mais altas, quanto das de 

segmento médio, por considerarem um assunto de foro íntimo (SOIBET, 2013). 

Nas classes mais baixas, no entanto, a participação feminina no mercado de trabalho2 

já era representativa em virtude da necessidade de a mulher também prover renda para o lar. 

Mesmo assim, os trabalhos estavam muitas vezes ligados ao que se julga ser mais condizente 

com a “feminilidade”: empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras, trabalho fabril têxtil. 

Neste momento, valorizava-se que a mulher fosse “trabalhadeira”: não fosse preguiçosa, 

estivesse sempre bela para o marido, com a casa em ordem. Mas a expressão “trabalhadora” 

estava em uma instância pejorativa, de mulher mais pobre, menos respeitável (PINSKY, 

2013). Deste modo, o fato da mulher dedicar-se a uma atividade não era visto com bons olhos, 

porque era ou sinal de má índole, ou de pouca renda. Pisnky (2013) afirma que o trabalho 

operário era mais respeitável que o de prostituta, entretanto nenhum merecia a mesma 

consideração que o trabalho realizado dentro da esfera doméstica. O trabalho feminino 

também era desvalorizado em relação ao do homem, recebendo salários inferiores mesmo 

quando eram exercidas as mesmas atividades (situação ainda encontrada hoje, em menor 

escala). Perder o emprego ao casar-se ou ao engravidar era um risco provável para as 

                                                             
2
 “Sem dúvida, desde há muito tempo, as mulheres das classes trabalhadoras e camponesas exerciam atividades 

fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas lavouras. Gradativamente, essas e outras mulheres passaram a ocupar 
também escritórios, lojas, escolas e hospitais. Suas atividades, no entanto, eram quase sempre (como são ainda 
hoje, em boa parte) rigidamente controladas e dirigidas por homens e geralmente representadas como 
secundárias.” (LOURO, 2014, p.21). 
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mulheres trabalhadoras. A aceitação da mulher no mercado de trabalho, entretanto, não foi 

sempre a mesma. No princípio da industrialização no Brasil – que trouxe o anseio da 

construção de uma “nova sociedade” (SCOTT, 2013, p.18) – estabeleceu-se uma 

ambiguidade: desejava-se, por um lado, que as famílias se adequassem ao modelo europeu, 

em que a mulher estava designada a permanecer no ambiente familiar; por outro, esperava-se 

que as classes populares oferecessem mão de obra para a recente indústria, o que incluía o 

trabalho feminino e infantil. Em 1872, as mulheres ocupavam 76% da força de trabalho em 

fábricas, enquanto em 1950, somavam somente cerca de 20%. Essa diminuição atribui-se, 

principalmente, segundo Scott (2013), ao aumento da oferta de trabalhadores masculinos, que 

se ampliou com a chegada de imigrantes europeus, e com o significativo êxodo rural na 

primeira metade do século XX. A possibilidade de escolha acerca do seu próprio trabalho, 

assim como a obtenção de direitos mais justos (salários iguais, licença maternidade) foi uma 

longa trajetória para as mulheres. Prova disso é que somente em 1943 a legislação brasileira 

concedeu permissão para a mulher casada trabalhar fora de casa sem que necessitasse da 

autorização do marido. A exceção ocorria somente se o marido não conseguisse prover a 

subsistência da família: 

A situação de dependência e subordinação das esposas em relação aos maridos 
estava reconhecida por lei desde o Código Civil de 1916. Neste código, o status civil 
da mulher casada era equiparado ao “dos menores, dos silvícolas e dos alienados”, 
ou seja, “civilmente incapaz”. (SCOTT, 2013, p.23) 

A urbanização foi um aspecto importante para a mudança de costumes. Por volta de 

1920, ela reordenou os hábitos familiares e fez com que as mulheres também se portassem de 

forma diferente. Os costumes oriundos do cinema americano, por exemplo, autorizaram as 

moças a usarem saias mais curtas, fazendo com que alguma sensualidade fosse permitida. 

Esta, até então, só estava presente em mulheres que “não se davam ao respeito”, “mulheres da 

vida”. A “boa esposa” era recatada e não podia expor sua sensualidade nem esboçar qualquer 

tipo de prazer sexual. O sexo era resignado, dentro do casamento, destinado exclusivamente à 

procriação3. A dupla moral sexual não existia. Os homens deviam buscar o prazer – envolvido 

em uma significação de pecado – fora do casamento, enquanto as mulheres deveriam estar 

focadas no seu destino feminino: a família e a maternidade. 

A imprensa em geral – e a destinada para o público feminino – também teve um papel 

importante na ressignificação feminina ao longo da história, contribuindo para estabelecer 

                                                             
3 Segundo Foucault (2013), o sexo durante todo o século XIX “parece inscrever-se em dois registros de saber 
bem distintos: uma biologia da reprodução desenvolvida continuamente segundo uma normatividade científico- 
geral e uma medicina do sexo obediente a regras de origens inteiramente diversas” (FOUCAULT, 2014. p. 61) 
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diretrizes seguidas pelas mulheres, o que analisaremos com mais atenção no próximo 

capítulo. As revistas femininas, juntamente com a literatura, foram fundamentais para difundir 

a ideia de amor romântico, dissolvendo os casamentos arranjados pelos pais – embora ainda 

se preferisse casamentos dentro da mesma classe e raça. Segundo Miguel e Rial (2013), o 

mundo dos afetos e dos sentimentos passou a ser compreendido dentro do universo de 

interesses femininos.  Entretanto, foi a maior abertura ao trabalho fora da esfera doméstica 

que permitiu que a mulher acessasse o mundo de forma mais livre, sem um controle tão rígido 

por parte dos homens: 

Trabalhar permitiu à boa parte das mulheres romper com o relativo isolamento 
vivenciado no mundo doméstico, modificando sua postura com relação ao que 
ocorria fora das paredes da casa e aproximando sua participação cultural a dos 
homens. A “mulher trabalhadora” já não é mais a pobre coitada do imaginário de 
décadas atrás. Tudo isso contribuiu para a emancipação feminina que se 
intensificaria nas décadas seguintes (PINSKY, 2013, p. 505). 

Com a conquista do direito ao voto na década de 1930, o movimento feminista 

começou a pleitear outras pautas, ainda dentro dos direitos políticos, econômicos e 

educacionais. O denominado feminismo de primeira onda teve como suas principais 

conquistas o direito eleitoral, compreendendo votar e ser eleita, o direito à educação, com 

currículos mais igualitários em relação aos dos homens, possibilidade de ingresso no ensino 

superior4 (e não somente no magistério, profissão aceita para as mulheres), e o direito 

econômico, o qual deveria garantir à mulher o direito ao trabalho fora do lar, e que esse fosse 

remunerado da mesma forma que para o sexo masculino. Os chamados “Anos Dourados”, na 

década de 1950, ainda reproduziam o estereótipo estanque de “boa moça”, que as afastava das 

“levianas”, pois a “moça de família” “porta-se corretamente, tem gestos contidos e “boas 

maneiras”, mantém-se no “bom caminho”, não abusa de bebidas alcoólicas, não se envolve 

em conversas picantes, nem compreende piadas impróprias” (PINSKY, 2013, p.482). A 

jovem mulher dos “Anos Dourados” ainda tinha a autoridade do pai como incontestável, 

assim como o seu “destino feminino”. 

Por volta dos anos 1960, inicia o feminismo de segunda onda. Um aspecto importante 

para o novo comportamento da mulher a partir desta década é o surgimento de um método 

seguro de contracepção: a pílula anticoncepcional. O fato de a mulher poder administrar 

                                                             
4
 Os ambientes culturais eram restritos aos homens, tendo poucas exceções de mulheres que conseguiam angariar 

seu espaço fora do espaço que lhe era destinado. O ensino superior foi, por um longo período, privilégio 
masculino, o que fez com que, por muito tempo, o número de mulheres encontradas tanto em sala de aula, 
quanto em docência, fosse menor: “a segregação social e política a que as mulheres foram historicamente 
conduzidas tivera como conseqüência sua ampla invisibilidade como sujeito – inclusive como sujeito da 
ciência.” (LOURO, 2014. p.21). 
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quando, quantos e se quer ter filhos é um marco social. Isso acarreta um empoderamento do 

corpo e da sexualidade por parte da mulher. O surgimento da “pílula”, afirma Pedro (2013), 

consolidou a separação entre procriação e sexualidade, com o aval das ciências médicas. Essa 

separação foi um momento emblemático: “durante muito tempo, acreditou-se que a “mulher 

distinta”, “respeitável”, não sentia desejo, nem prazer, pois todo seu ser deveria destinar-se à 

maternidade” (PEDRO, 2013, p.242). Sendo assim, a mulher passou a ter em suas mãos a 

possibilidade de prospectar seu futuro, escolhendo se e quando queria formar uma família, 

assim como ressignificar o sexo. Este período também teve outros gritos de liberdades em 

âmbito mundial, como o movimento hippie, a defesa do amor livre, o uso de drogas, dentre 

outras bandeiras que faziam com que o jovem daquele período fosse muito mais contestador 

que o das décadas anteriores. Foi no começo da década de 1960, também, que o Brasil 

começou a viver um período de grande repressão política, com a ditadura militar. Sendo 

assim, o feminismo de segunda onda foi contemporâneo de outras ações que buscavam 

liberdade e direitos. Embora nas décadas anteriores muitos aspectos já tivessem evoluído, a 

década de 1960 redefiniu significativamente a sexualidade, conferindo maior liberdade para a 

mulher. Até então, a mulher vivia o que Pinsky define como um modelo rígido:  

Na primeira metade do século XX, parecia não haver dúvidas de que as mulheres 
eram, “por natureza”, destinadas ao casamento e à maternidade. Considerado parte 
integrante da essência feminina, esse destino surgia como praticamente incontestável 
(PINSKY, 2013, p.470). 

Ao contrário das primeiras décadas do século XX, depois de 1960 caracteriza-se a era 

dos modelos flexíveis (PINSKY, 2013). Em virtude do acesso a empregos com remuneração 

mais qualificada, as mulheres conquistaram maior independência financeira, o que permitiu 

ter mais liberdade sobre as suas escolhas. Sendo assim, o casamento já não é mais uma 

obrigação social, a virgindade pré-nupcial perdia seu status, e a possibilidade de escolher ter 

ou não filhos representava a chegada de um novo momento social para as mulheres. A 

sexualidade entra fortemente na agenda das feministas na década de 1970: “fazer da mulher 

alguém “dona do seu próprio corpo”, com “direito ao prazer”, ao orgasmo, e a ter filhos “se e 

quando” quisesse era bandeira de luta (PINSKY, 2013, p. 520). Na década de 1970, o 

surgimento de dois significativos periódicos feministas simboliza a força que o movimento 

ganhou: o jornal Brasil Mulher, de 1975, e o Nós Mulheres, de 19765. Enquanto isso, a 

                                                             
5
A publicação Brasil Mulher surgiu em 9 de outubro de 1975, impresso em Londrina – PR. Era vinculado ao 

Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira (CDMB), e tinha Joana Lopes como editora. O periódico teve 
20 edições. Somente na segunda edição foi empregada a palavra feminismo, que, no entanto, não era 
unanimidade para todas as mulheres que compunham a publicação: o jornal estava mais ligado politicamente às 
lutas contra a ditadura militar do que às questões feministas. Em 1976, surge o Nós Mulheres, editado por Marisa 
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imprensa feminina “tradicional” também mudava as suas pautas, abordando temas como 

prazer sexual e cuidados com o corpo. 

A década de 1990 consolida o espaço da mulher na sociedade. Segundo Pinsky (2013, 

p. 535), a imagem da mulher “trabalhadora”, “guerreira”, condensa o ideal da mulher com 

uma carreira profissional bem sucedida, mas que não deixa de lado os seus deveres de mãe. 

No século XXI, ao contrário do começo do século passado, ter uma carreira profissional é 

uma “obrigação social e moral”, enquanto o trabalho somente no âmbito doméstico tende a 

ser visto como “menor”, para mulheres sem ambição. Mesmo com carreiras igualmente bem 

sucedidas e com a mesma carga horária, as mulheres seguem tendo a maior parte das 

obrigações do trabalho doméstico, ainda como herança do “destino feminino” dos séculos 

anteriores. 

A fim de apreender melhor as contribuições efetivas do feminismo e dos estudos de 

gênero para a concepção de mulher, nos dedicaremos à compreensão destes e de que maneira 

eles ressignificaram a mulher contemporânea.  

2.2 Sobre feminismo e estudos de gênero 

 O movimento feminista é responsável pela ressignificação da mulher na sociedade e 

pelas constantes evoluções que, ao longo dos séculos, possibilitaram que hoje a diferença 

entre gêneros6 – masculino e feminino – não culmine em relações impreterivelmente 

hierarquizadas e indissolúveis: 

No processo, o feminismo assumiu e criou uma identidade coletiva para as 

mulheres, indivíduos do sexo feminino com um interesse compartilhado no fim da 

subordinação, da invisibilidade e da impotência, criando igualdade e ganhando um 

controle sobre seus corpos e suas vidas. (SCOTT, 1992. p.67) 

No entanto, quando pensamos em feminismo é necessário compreender que, dentro 

deste, existem inúmeras correntes, cada vez mais plurais. Não é possível falar sobre um 
                                                                                                                                                                                              
Côrrea. Essa publicação tinha como objetivo discutir as questões da mulher, e se afirmou como feminista desde 
sua primeira edição. Progressivamente, entretanto, o jornal Brasil Mulher passou a abordar temáticas oriundas do 
feminismo, na mesma medida em que o Nós Mulheres passou a comprometer-se com a luta democrática. “Na 
década de 1980, surgiram inúmeros periódicos autoproclamados feministas, tais como: Mulher Liberta Mulher 
(1980), Mulherio e Chana com Chana (ambos de 1981). Todos esses tiveram vida bem curta, com exceção de 
Mulherio, que circulou até 1987 (PEDRO, 2013, p.248). 
6
 “Ainda que a dominação masculina permaneça uma característica central da sociedade moderna, é importante 

lembrar que as mulheres têm sido ativas participantes na modelação de sua própria definição de necessidade. 
Além do feminismo, as práticas cotidianas da vida têm oferecido espaços para as mulheres determinarem suas 
próprias vidas. Têm se ampliado, a partir do século XIX, os espaços aceitáveis, para incluir não apenas o prazer 
no casamento, mas também formas relativamente respeitáveis de comportamento não procriativo. Os padrões de 
privilégio sexual masculino não foram totalmente rompidos, mas há, agora, abundantes evidências de que tal 
privilégio não é inevitável nem imutável” (WEEKS, 2010, p.58). 
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feminismo, assim como não é possível falar sobre a luta da mulher: existem muitos perfis, e 

que significam as suas lutas dentro de seus contextos. Sabe-se que, em princípio, o feminismo 

era totalmente direcionado e liderado por mulheres brancas, oriundas de classes mais altas, 

heterossexuais, e todas as outras que estavam fora dessa gama normativa – as advindas de 

classes mais baixas, negras, lésbicas – não tinham suas demandas representadas. 

Desse modo, o contexto em que uma mulher está configura as demandas que serão as 

suas bandeiras de luta. No caso das mulheres negras no Brasil, por exemplo, a situação era 

muito diferente das reivindicações proclamadas pelo feminismo no início do movimento. 

Após a abolição da escravidão e a importação de trabalhadores europeus para realizar as 

tarefas agrícolas e também domésticas – sendo preferência a contratação de imigrantes 

brancos –, os negros, embora livres, seguiram marginalizados. A mulher negra, no entanto, 

tinha um pouco mais de espaço que o homem, pois conseguia trabalho como empregada 

doméstica, lavadeira, dentre outros. Sendo assim, “não havia muito espaço para a imagem da 

esposa passiva, submissa ao marido e dedicada exclusivamente ao lar. A preocupação maior 

era que a mulher tivesse meios de obter uma fonte de renda” (NEPOMUCENO, 2013, p.387). 

Situação diferente das mulheres das classes mais abastadas, para as quais o trabalho fora da 

sua própria esfera doméstica não era bem visto, fazendo com que permanecessem recolhidas 

em suas casas, sem possibilidade de acesso a espaços culturais. 

O feminismo de segunda onda, além de novas demandas, como a sexualidade e a 

liberdade sobre o corpo, traz novas prerrogativas ao movimento. Segundo Meyer (2013, p. 

14), o novo momento do feminismo, iniciado entre as décadas de 1960 e 1970, remete a 

valorização da necessidade de se investir consistentemente em produção de conhecimento 

“com o desenvolvimento sistemático de estudos e pesquisas que tivessem como objetivo não 

só denunciar, mas, sobretudo, compreender e explicar a subordinação social e a invisibilidade 

política a que as mulheres tinham sido historicamente submetidas”. De acordo com Louro 

(2014, p.19), foi nesse momento que o feminismo passou a se dedicar às construções teóricas: 

“no âmbito do debate que a partir de então se trava, entre estudiosas e militantes, de um lado, 

e seus críticos ou suas críticas, de outro, será engendrado e problematizado o conceito de 

gênero”. A inserção dos Estudos Feministas, e o posicionamento dessas pesquisadoras, 

conforme a autora, configuram um novo momento: elas escreviam academicamente em 

primeira pessoa, “assumia-se, com ousadia, que as questões eram interessadas, que elas 

tinham origem numa trajetória histórica específica que construiu o lugar social das mulheres e 

que o estudo de tais questões tinha (e tem) pretensões de mudança” (LOURO, 2014, p. 23). 
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Foi assim, na década de 1970, que o termo gênero entrou em debate. Gender foi 

utilizado pela primeira vez pelas feministas anglo-saxãs como um termo distinto de sex. 

Pensar em gênero7 configura uma nova fase do movimento, que está envolta, principalmente, 

em considerar que as características biológicas não definem essencialmente as identidades dos 

sujeitos. A utilização do termo e, especialmente, a busca por sua definição, teve diferentes 

perspectivas nas diferentes correntes feministas: 

De forma mais genérica, no entanto, pode-se dizer que as diferentes definições 
convergiam em um ponto: com o conceito de gênero pretendia-se romper a equação 
na qual a colagem de um determinado gênero a um sexo anatômico que lhe seria 
“naturalmente” correspondente resultava em diferenças inatas e essenciais, para 
argumentar que diferenças entre mulheres e homens eram social e culturalmente 
construídas e não biologicamente determinadas. (MEYER, 2013. p. 17). 

Segundo Louro (2014), não se pretende negar que o gênero se constrói sobre corpos 

sexuados, e, logo, não se pretende negar a biologia, mas atentar, principalmente, para a 

construção social e histórica que é constituída sobre as características fisiológicas. A dinâmica 

de gênero, e como este se compõe, não é estanque e nem comum a todos os indivíduos; 

envolve o momento histórico, étnico, religioso, econômico. A formação do gênero se dá a 

partir da relevância, valoração e hierarquização atribuída às características sexuais dentro de 

um determinado contexto social: 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas a 
forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz 
ou pensa sobre elas que vai construir, efetivamente, o que é feminino ou masculino 
em uma dada sociedade em um dado momento histórico. Para que se compreenda o 
lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa observar não 
exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se constitui sobre os sexos 
(LOURO, 2014, p. 25). 

 Por muito tempo, as mulheres estavam resignadas a restrições, as quais cerceavam 

seus direitos de trabalhar, estudar, ter voz ativa e política. Essa falta de liberdade era 

justificada em virtude das “feminilidades”, características atribuídas ao “universo feminino” 

as quais, teoricamente, impossibilitavam que a mulher tivesse o mesmo desempenho do 

homem nos mais variados campos de atuação em virtude de sua “natureza”: 

Durante muito tempo se tentou fixar as mulheres à sua sexualidade. “Vocês são 
apenas o seu sexo”, dizia-se a elas há séculos. E este sexo, acrescentaram os 
médicos, é frágil, quase sempre doente e sempre indutor de doença. “Vocês são a 
doença do homem” [...] Ora, os movimentos feministas aceitaram o desafio. Somos 
o sexo por natureza? Muito bem, sejamos sexo mas em sua singularidade e 
especificidade irredutíveis. Tiremos disto as conseqüências e reinventemos nosso 

                                                             
7 “O termo gênero faz parte de uma tentativa empreendida pelas feministas contemporâneas para reivindicar um 
certo terreno de definição, para insistir sobre a inadequação das teorias existentes em explicar as desigualdades 
persistentes entre as mulheres e os homens” (SCOTT, 1990, p.13). 
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próprio tipo de existência, política, econômica, cultural... Sempre o mesmo 
movimento: partir desta sexualidade na qual se procura colonizá-las e atravessá-la 
para ir em direção a outras afirmações (FOUCAULT, 1996, p.234). 

 Entretanto, é no campo social que “se constroem e se reproduzem as relações 

(desiguais) entre os sujeitos” (LOURO, 2014, p.26). Sendo assim, para historicizar as 

desigualdades é preciso ir além das diferenças biológicas, e perceber nos arranjos sociais – 

condições de acesso à educação, nos recursos, nas formas de representação – as construções 

de gênero e a consequente hierarquização deste, propiciando uma valoração entre feminino e 

masculino. Percebe-se que o conceito de gênero engloba uma identidade contingencial e 

plural, ou seja, a identidade é formada através do contexto social e “se expressa pela 

articulação de gênero com outras “marcas” sociais, tais como classe, raça/etnia, sexualidade, 

geração, religião, nacionalidade” (MEYER, 2013, p. 19). O contexto cultural é definidor das 

construções de gênero e das funções que são socialmente atribuídas a cada um: atividades 

que, em um determinado local, são tidas como de “natureza” feminina, em outra cultura, 

segundo Laraia (2013), podem ser de “natureza” masculina. 

 Outro aspecto a ser pensando na construção de gênero são as identidades fluidas da 

contemporaneidade. De acordo com Hall (1999), gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade que, anteriormente, forneciam sólidos referenciais para o sujeito, hoje estão 

fragmentando-se, proporcionando um deslocamento do sujeito. Esse sujeito pós-moderno não 

tem uma identidade fixa, e isso diz respeito às percepções de gênero na contemporaneidade, 

em que há espaço para o surgimento dos “seres abjetos” – os sujeitos que não são 

“apropriadamente” generificados:  

O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas “inóspitas” e “inabitáveis” da vida 
social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que não gozam de 
status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do “inabitável” é necessário para que 
o domínio do sujeito seja circunscrito (BUTLER, 2010, p. 155). 

 A construção de gênero, desse modo, inscreve-se na condição cultural a possibilita. 

Sendo assim, a heterossexualidade – e os sujeitos que são construídos através do discurso da 

feminilidade e da masculinidade – é também uma construção relacional. Ou seja, os sujeitos 

generificados como masculino e feminino só são possíveis pela existência de outras 

identidades sexuais: “as identidades sexuais “alternativas”, mesmo quando excluídas ou 

negadas, permanecem ativas (e necessárias): elas se constituem numa referência para a 

identidade heterossexual; diante delas e em contraposição a elas a identidade hegemônica se 

declara e se sustenta” (LOURO, 2010, p.31). 
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 A sexualidade também deve ser compreendida dentro do campo social, para além da 

esfera biológica. A sexualidade está relacionada com as nossas crenças, ideologias, 

imaginações, da mesma maneira como está pautada em nosso corpo físico8 (WEEKS, 2010). 

Em nossa cultura, segundo Felipe (2013), os corpos constroem-se no abrigo das nossas 

identidades de gênero, sexuais e de raça. No contexto que, de algum modo, orienta a formação 

da identidade, estão inúmeras pedagogias, como ambiente escolar, literatura, imprensa. Esses 

espaços pedagógicos estão permeados por discursos9. A diferença sexual nunca é, 

simplesmente, uma função de diferenças materiais, sem que essas, de alguma forma, sejam 

marcadas e formadas por práticas discursivas (BUTLER, 2010). Essas práticas discursivas são 

o que Louro (2010) diz ser um investimento disciplinar, que torna os sujeitos conscientes de 

seus corpos. Entretanto, isso se refere a uma identidade generalizada: institucionalmente, 

aprendemos a conhecer um corpo e um sujeito normativo, que está dentro da regra e “na 

medida em que várias identidades – gays, lésbicas, queers, bissexuais, transexuais, travestis – 

emergem publicamente, elas também acabam por evidenciar, de forma muito concreta, a 

instabilidade e a fluidez das identidades sexuais” (LOURO, 2010, p.31). Sendo assim, 

podemos entender gênero como: 

[...] um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças 
percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às 
relações de poder. As mudanças na organização das relações sociais correspondem 
sempre a mudanças nas representações do poder, mas a direção da mudança não 
segue necessariamente um único sentido. [...] O gênero é então um meio de 
decodificar o sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas 
de interação humana. (SCOTT, 1990, p.14/16) 

A partir desta perspectiva, o sexo, então, deve ser pensando através do que Foucault chama de 

“ideal regulatório”: 

Nesse sentido, pois, o “sexo” não apenas funciona como uma norma, mas é parte de 
uma prática regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força 
regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir 
– demarcar, fazer, circular, diferenciar – os corpos que ela controla. (BUTLER, 
2010, p. 154). 

                                                             
8 “Nossos corpos constituem-se na referência que ancora, por fim, a identidade. E, aparentemente, o corpo é 
inequívoco, evidente por si; em conseqüência, esperamos que o corpo dite a identidade, sem ambigüidades nem 
inconstância.  [...] essa dedução pode ser (e muitas vezes é) equivocada. Os corpos são significados pela cultura e 
são, continuamente, por ela alterados” (LOURO, 2010, p.14). Sendo assim, os corpos são significados ao longo 
do tempo, e esta atribuição de valor é alterada de acordo com o contexto. De acordo com Foucault (1996, p. 
146), “o domínio, a consciência de seu próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo efeito do investimento do 
corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo”. 
Nesta perspectiva, Louro (2010) afirma que buscamos formas de resistência, transformação e subversão para as 
imposições oriundas dos investimentos disciplinares que são feitos sobre os corpos. 
9 “Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com 
os saberes e os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 2012, p. 41). 
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 Deste modo, não se pode pensar no gênero apenas como “um construto cultural que é 

simplesmente imposto sobre a superfície da matéria” (BUTLER, 2010, p.154). Os corpos se 

significam – para além de sua materialidade – através da consolidação desta norma 

regulatória: 

O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma descrição 
estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o “alguém” 
simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior 
do domínio da inteligibilidade cultural (BUTLER, 2010, p.155). 

Segundo Weeks (2010, p.51), o sexo é o cerne ao redor do qual a tecnologia da vida se 

desenvolve: “o sexo é um meio de acesso tanto à vida do corpo como à vida da espécie”. 

Assim, quando pensamos gênero, não podemos nos deter a reconhecê-lo como, apenas, uma 

categoria analítica, mas também como uma relação de poder. 

 A compreensão de gênero como uma construção social desestabiliza a hierarquização 

que por um longo período foi estanque entre masculino e feminino. Sendo assim, os estudos 

feministas permitiram que a mulher contemporânea possa ocupar hoje um lugar mais 

igualitário em relação ao homem. Embora com algumas verticalidades ainda vigentes – na 

prática e no imaginário coletivo –, as mulheres hoje podem discutir a sua posição social com 

mais liberdade de escolha e de possibilidades. Tendo como objetivo compreender os perfis de 

mulheres contemporâneas brasileiras, mapearemos alguns dados que nos permitirão, 

posteriormente, dialogar com o referencial de mulher contemporânea ofertado pela revista 

Tpm. 

2.3 A mulher contemporânea 

 A mulher contemporânea exibe um perfil bem mais plural que a das décadas 

anteriores. O feminismo, e sua constante luta para a aquisição de maior liberdade de escolha, 

permitiu que a mulher de hoje tenha mais opções acerca de seu estilo de vida. É certo que 

sempre existiram inúmeros perfis de mulheres, entretanto, à medida que estas conquistaram 

mais liberdade e mais direitos, passaram a ter possibilidade de realizar escolhas mais pessoais, 

sem seguir tantas normatividades sobre seu comportamento, tanto profissional quanto no foro 

íntimo:  

É verdade que nas últimas décadas do século XX e no início do XXI as mulheres 
granjearam importantes parcelas do mercado de trabalho, alcançaram uma maior 
escolarização, conseguiram ampliar o controle sobre a sua sexualidade e 
fecundidade, mas também aumentaram e muito a sua jornada de trabalho. Enfim, 
conquistas avassaladoras se comparadas com as opções de vida apresentadas às 
mulheres na virada para o século XX (SCOTT, 2013, p.38). 
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 À luz de dados de pesquisas quantitativas sobre a população brasileira10, realizaremos 

o esforço de traçar alguns aspectos sobre o perfil da mulher contemporânea no Brasil, 

comparando à situação socioeconômica da mulher em décadas anteriores. 

 O arranjo familiar pode indicar o comportamento e as possibilidades de escolha 

femininas em uma determinada época. Segundo Scott (2013), a queda da natalidade e da 

mortalidade infantil são dados fundamentais para pensar esse novo arranjo familiar. À medida 

que os núcleos familiares são compostos por menos filhos, e estes têm mais chances de 

sobrevivência, a dinâmica comportamental se modifica. Por volta da década de 1970, por 

exemplo, a média de filhos ficava entre cinco e seis. O mesmo dado medido em 2010 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que essa média é de menos de 

dois filhos (1,9) por mulher – considerando que o que se julga necessário para a população se 

recompor é a média de 2,1. Em virtude disso, podemos perceber que, a partir do momento que 

a mulher pode ter controle da sua sexualidade, assim como ter outras ambições para além da 

esfera doméstica, a maternidade deixa de ser o eixo condutor das possibilidades femininas. 

 Outro aspecto que se alterou nos arranjos familiares de forma relevante foi o 

casamento. A religião perdeu significativo espaço como uma fonte reguladora do matrimônio, 

e, a partir da década de 1980, percebe-se uma queda no número de casamentos registrados em 

cartório. Na mesma medida, o número de divórcios11 cresceu, ao passo que mais casais 

começaram a viver juntos informalmente. Dentro dessas perspectivas, o tamanho médio dos 

domicílios também diminuiu: “uma comparação entre os anos 2000 e 2010 (dados revelados 

pelos respectivos Censos) mostra como o quadro mudou: de 3,8 para 3,3 pessoas em média 

por domicílio, ao passo que, na década de 1960, a média ultrapassava as cinco pessoas” 

(SCOTT, 2013, p.30). Isso se dá, também, pela queda do número de casais com filhos. Em 

1999, estes somavam 55% dos domicílios, e, em 2009, este número não passa de 47%. Os 

arranjos familiares do século XXI têm como característica comum uma liberdade maior para 

se estabelecerem. Com o aumento do divórcio, novas famílias, por vezes, acabam se 

constituindo posteriormente, unindo filhos de casamentos anteriores. Cada vez menos regras 

ditam a maneira como as famílias devem se compor: 

Hoje nos deparamos com outros arranjos (além da “família de pai, mãe e filhos”), 
que incluem, até mesmo, composições impensáveis há algumas décadas, como as 
famílias constituídas por casais homossexuais (uniões homoafetivas) e seus filhos, 

                                                             
10 Dados extraídos de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
11 “O divórcio, já permitido no país desde 1977, tomou forma de preceito constitucional (em 1988), mais ainda 
com restrições (só em 2010 alcançaria a plenitude) (CORTÊS, 2013, p.264). 
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uma vez que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) reconheceu que esses casais têm o 
direito de adotar (SCOTT, 2013, p.31). 

 Em relação ao mercado de trabalho, a presença da mulher é uma mudança que pode 

ser percebida claramente a partir do fim do século XX e início do século XXI. Em 2014, 

percebem-se cada vez menos profissões destinadas a um único gênero. Ao contrário de 

décadas atrás, as mulheres têm o mesmo acesso à educação que os homens. A taxa de 

analfabetismo entre mulheres de 10 a 14 anos (2007/2011) é de 1,4%, e a dos homens é de 

2,4%.  A presença feminina na escola e ensino superior é maior: 27,3% das mulheres estudam 

de 11 a 14 anos, enquanto, este mesmo dado para os homens não chega a 26%. Cerca de 11% 

das mulheres estudam por mais de 15 anos; entre os homens, apenas 9,1% atinge esse mesmo 

tempo de estudos. Estes dados, entretanto, ainda não se refletem fielmente no mercado de 

trabalho: as mulheres ganham apenas 70% do rendimento dos homens, segundo dados de 

2011 fornecidos pelo IBGE. Embora as mulheres trabalhem em média menos horas fora de 

casa que os homens, as trabalhadoras domésticas somam 15,5%, ao passo que, entre os 

homens, essa categoria não soma 1%.   

 Se alguns campos, como o serviço público, tiveram predominância da presença 

masculina por muito tempo, na segunda década do século XXI é possível perceber uma 

presença mais expressiva de mulheres: de acordo com dados do IBGE, 17,3% trabalham 

como militares e funcionários públicos; entre os homens, 8,2%. Entretanto, os índices 

evidenciam desigualdades:  

se entre as mulheres “brancas”, 44% estão inseridas em trabalhos informais, o 
percentual sobre para 54% entre as “pretas” e para 60% entre as “pardas”. Mais da 
metade das mulheres “não brancas” está na informalidade. Isto é, a possibilidade de 
ter um emprego com carteira assinada e acender a todos os benefícios que isso traz 
é, comparativamente, mais difícil para as mulheres “pardas” e “pretas”, levando-as a 
um círculo vicioso que impede ou dificulta o rompimento da vulnerabilidade social 
que marca a vida de grande parte desse contingente (SCOTT, 2013, p.35). 

 Outra taxa que varia de acordo com o contexto social é a de fecundidade. Entre as 

brasileiras que possuem até sete anos de estudo, o número médio de filhos é de 3,2. A média 

cai para 1,7 entre as que têm oito anos ou mais de estudo. O nível de escolaridade também se 

reflete na idade em que as mulheres têm filhos: entre as com oito anos ou mais de 

escolaridade, a maternidade acontece por volta dos 28 anos, enquanto as com menor 

escolarização têm filhos por volta dos 25 anos de idade. Outro aspecto é a gravidez na 

adolescência: “entre as mães de 15 a 19 anos de idade, são mais de 20% as com até sete anos 

de estudo, contra 13% das mais escolarizadas” (SCOTT, 2013, p.35). 
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 É certo que a condição social da mulher brasileira se modificou muito ao longo dos 

anos. Para pensar como foi a representação feminina na imprensa – a fim de posteriormente 

refletirmos sobre a construção do perfil de mulher contemporânea na revista Tpm –, 

realizaremos, no capítulo seguinte, uma breve retrospectiva da imprensa feminina brasileira. 

3 IMPRENSA FEMININA E JORNALISMO EM REVISTA 

 A fim de elucidarmos o perfil de mulher contemporânea exposto na revista Tpm, 

retomaremos a representação feminina na imprensa a partir do fim do século XIX, tendo 

como objetivo perceber o surgimento e a construção do modelo de publicações destinadas às 

mulheres. Em um segundo momento, nos deteremos a pensar algumas peculiaridades do 

jornalismo em revista e como os modos de produção influenciam no produto comercializado. 

Sendo assim, este capítulo se subdivide em 3.1 História da imprensa feminina e 3.2 

Jornalismo em revista: especificidades e segmentação.  

3.1 História da imprensa feminina 

 A produção de revista no Brasil ocupa um nicho de mercado muito relevante. 

Acompanhando as dificuldades da imprensa em virtude do surgimento de outros meios, como 

televisão e internet, as revistas se reinventaram ao longo do século XX e propuseram novas 

formas de fazer jornalismo impresso. A imprensa feminina está fortemente vinculada ao 

aparecimento das revistas, já que esse foi o primeiro momento em que publicações 

direcionadas para as mulheres – embora em maioria produzidas e escritas por homens – 

surgiram. Deste modo, destinar um olhar atento à produção de revistas femininas pode 

apontar os caminhos trilhados pelas mulheres no fim do século XIX e ao longo do século XX. 

Embora não possamos identificar uma representação literal dos acontecimentos – as revistas 

não oferecem uma representação do contemporâneo, e sim uma reflexão sobre ele, uma 

“apresentação materialmente estável de imagens justapostas, do presente e de quaisquer 

tempos” (VOGEL, 2013, p.17) – ao analisarmos as temáticas e as significações atribuídas ao 

feminino, percebemos também a inserção social da mulher, de suas lutas e suas conquistas em 

cada período. 

 Sendo assim, neste capítulo realizamos uma panorâmica revisão da imprensa feminina 

no Brasil no fim do século XIX e início do século XX. Direcionamos, ainda, nossa atenção ao 

jornalismo feito em revistas: suas especificidades e critérios de segmentação e como essas 

peculiaridades do veículo constroem uma linha editorial e uma relação com o leitor. O 
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diferencial das revistas, enquanto veículo de comunicação, é o local que estas ocupam na rede 

de leituras do receptor, assim como a maneira que as informações são trabalhadas e 

apresentadas. As revistas estão entre o livro, objeto sacralizado, e o jornal, que se dedica, 

majoritariamente, ao jornalismo noticioso (Scalzo, 2004). Elas surgem projetando as notícias 

e eventos para a esfera comportamental, com análises mais profundas, pessoais e opinativas. 

 A imprensa no Brasil teve um início tardio. Efetivamente, estruturou-se somente com 

a vinda da corte portuguesa. Do mesmo modo, as revistas surgiram no país nesse período: 

“chegaram junto com o assunto que iriam tratar e com os meios para serem feitas” (SCALZO, 

2004, p.27). Os primeiros títulos foram As variedades ou Ensaios de literatura (1812) e O 

Patriota (1813), produzidas no Rio de Janeiro. A primeira publicação especializada em um 

seguimento surgiu em 1827 com a criação de uma publicação dedicada aos interesses dos 

médicos que iniciavam a sua atuação no país: O Propagador das Ciências Médicas, órgão da 

Academia de Medicina do Rio de Janeiro. O surgimento da imprensa dita feminina também 

aconteceu com considerável atraso em relação à Europa12: somente no século XIX, a partir da 

efervescência política em virtude da independência, surge um primeiro embrião da imprensa 

feminina brasileira.  

Em 1827, foi publicado o primeiro periódico feminino, de maneira pontual, com pouca 

duração e ainda bastante artesanal: Espelho Diamantino – Periódico de Política, Literatura, 

Belas Artes, Teatro e Modas dedicado às Senhoras Brasileiras. Segundo Scalzo (2004), a 

publicação era permeada por textos leves e didáticos que abordavam temas como política 

nacional e internacional, trechos de romances estrangeiros, críticas literárias, música, belas-

artes, teatro, notícias de moda, crônicas e anedotas. Neste período, também, surgem as 

revistas galantes, destinadas para o público masculinos e “traziam notas políticas e sociais, 

piadas e contos picantes, caricaturas, desenhos e fotos eróticas” (SCALZO, 2004, p.29).  

                                                             
12

  Conforme Butioni (2009), primeiro periódico feminino é o Lady’s Mercury, editado na Grã-Bretanha em 
fevereiro de 1693.  Nesta publicação, já constava a existência do consultório sentimental, o que passou a ser uma 
constante na imprensa feminina, sendo encontrado até hoje em algumas publicações. O primeiro periódico 
francês foi o Courrier de laNouveauté, FeuilleHebdomadaire à l’ UsagedesDames [Correio da Novidade, Folha 
Semanal para Uso de Damas] (1758). O mais representativo, no entanto, foi Le JournaldesDames(1759-1778). 
“Na Alemanha: Akademie der Grazien (1774-1780), que divulgava para a leitora a literatura de seu tempo – 
Werther, de Goehte; e Nathan, de Lessings. Na Itália, Toilette (1770), Biblioteca Galante (1775) e 
GiornaledelleDonne (1781). Nos Estados Unidos, um dos primeiros magazines femininos foi o American 
Magazine; mas o mais conhecido foi o Ladie’s Magazine (1828), de Sarah Hale, militante por mais direitos às 
mulheres. Sua filosofia de imprensa feminina se resumia em três pontos: entretenimento, esclarecimento e 
serviço. Era uma feminista que não falava em política; apenas defendia o direito da mulher à educação, como o 
mais essencial de todos: os outros viriam por acréscimo (BUITONI, 2009, p.30). 
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A importância da imprensa feminina no comportamento da mulher de seu tempo 

ocorre a partir de sua linguagem. As revistas têm como característica a utilização de uma 

linguagem mais próxima do leitor e mais pessoal. As publicações dirigidas ao público 

feminino, além dessa proximidade, ainda fazem uso de uma linguagem muito imperativa. 

Segundo Buitoni (2009, p. 11. Grifos da autora), “a linguagem diz as coisas. E a imprensa 

feminina, sendo linguagem, diz a mulher. Ela produz formas, configurações que não aparecem 

à primeira vista”. Por isso, a recapitulação panorâmica da história da imprensa feminina 

permite perceber fases relativas à história da mulher, assim como o seu papel na 

contemporaneidade.  

O caráter imperativo da imprensa feminina pode ser percebido também pela massiva 

produção de matérias com temáticas relacionadas ao comportamento. A imprensa feminina 

utiliza-se de uma linguagem que procura ideologizar: “sob aparência de neutralidade, a 

imprensa feminina veicula conteúdos muito fortes” (BUITONI, 2009, p.21). Esse segmento 

da imprensa ainda se caracteriza pela pouca informação:  

Antes de tudo, é uma imprensa de convencimento. Se a informação é eminentemente 
narrativa, a imprensa feminina prefere a dissertação e descrição (esta última, o 
protótipo dos textos de moda). [...] Então, o texto feminino, mesmo contando casos, 
ou dando exemplos, tem o sentido básico de dissertar. Em geral, ele nos diz como a 
mulher deve ser. Daí, a importância do papel. (BUITONI, 2009, p.208) 

Na imprensa feminina do século do início XX, a mulher está presente nos seus “papéis 

sociais básicos”: dona de casa, esposa, mãe, principalmente até os anos 1970. Sendo assim, 

acompanhar os signos de trabalho da mulher abordados nas revistas nos possibilita uma 

perspectiva de análise de seu papel e colocação na sociedade.   

O surgimento13 da imprensa feminina pode ser atribuído a dois aspectos principais: a 

ressignificação do papel feminino, que antes era extremamente restrito à esfera doméstica, e 

que depois amplia sua gama de interesses e possibilidades, e também à evolução do sistema 

capitalista, o que provoca novas necessidades de compra e consumo. 

[...] as publicações femininas surgiram quando as mulheres começaram a ter um 
pouco mais de participação social. Inicialmente, tratavam do lar e da família; como o 
relacionamento entre homens e mulheres não era questionado, temas sobre 
comportamento só foram aparecer no fim do século XIX, desenvolvendo-se com 
força apenas no século XX (BUITONI, 2013, p.113). 

                                                             
13 O surgimento de uma imprensa exclusivamente feminina acontece em virtude de a imprensa geral ser uma 
imprensa essencialmente masculina: “é possível imaginar que as revistas, assim como os jornais, eram lidos 
sobretudo pelos homens – e quase sempre eles eram pensados como o público principal, pois, na época, poucas 
mulheres eram alfabetizadas.” (BUITONI, 2013, p.109). 
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Sendo assim, o jornalismo destinado às mulheres nasceu secundário em relação à imprensa 

generalista. Sua função se restringia ao entretenimento e às atividades práticas, como receitas 

e dicas para a realização das funções domésticas. 

O começo do século XX é marcado por um incipiente processo de industrialização dos 

jornais, que foram aos poucos abandonando seu caráter artesanal para tornarem-se empresas 

de comunicação. Ao mesmo tempo, as revistas ilustradas ganharam espaço. Em 1900, surge o 

jornal Voz Feminina, feito por três moças de família tradicional de Minas Gerais, que acabou 

fazendo campanha pelo voto feminino (BUITONI, 2009). A imprensa especificamente 

feminina, nesse momento, ainda tem caráter artesanal, é feita por poucas pessoas, e 

predominam as publicações surgidas no século anterior. Na imprensa generalista, no entanto, 

existiam algumas publicações mais dedicadas à mulher, caso da imprensa anarquista. 

Na década de 1910, surge em São Paulo um veículo direcionado especialmente para 

mulheres. A Revista Feminina circulou de 1914 a 1935, e trazia temas relacionados às artes, 

letras, moda, poesia e contos, e “incluía uma filosofia editorial que defendia os direitos da 

mulher, por exemplo, o voto feminino, em editoriais na página de abertura (BUITONI, 2009, 

p.56). A Revista Feminina foi pioneira no formato que se consolidaria na imprensa feminina 

de maneira geral: publicação que trata de diferentes assuntos já prospectando uma abordagem 

mais atrelada ao lado comercial, satisfazendo necessidades recorrentes da industrialização, 

embora ainda restringindo os interesses culturais da mulher à esfera doméstica.  

Foi na década de 1920, que surgiu a primeira publicação considerada efetivamente 

feminista: Renascença. Dirigida por Maria Lacerda de Moura, teve cinco edições, e circulou 

entre fevereiro e julho de 1923. O objetivo de Maria Lacerda de Moura era construir uma 

publicação menos alienante, por considerar as outras deseducativas. No entanto, embora 

vanguardista nas temáticas14, o uso de palavras religiosas, pomposas e a linguagem, 

contradizem o espírito moderno da publicação (Buitoni, 2009). Na década de 1930, a 

                                                             
14 “RENASCENÇA terá por objectivo a educação economico-social e a elevação integral da Mulher – para saber 
ser mãe e conduzir a Humanidade para o Grande Fim... pelas portas do Sonho da Poesia, pela Arte e pelo 
Pensamento redemptor. 
Vinde trabalhar comnosco na estupenda cruzada da renovação social [...] 
Páginas de pensando, de educação, questões internacionais, notas scentificas, as reivindicações modernas, 
reportegaem, sports, peosias, arte, moda e trabalhos femininos, pagina ingantil, sociaes, movimento operário, 
movimento associativo etc., eis o summario de cada numero, assignado por nomes que honram as letras pátrias. 
RENASCENÇA é revista moderna e interessa a toda gente” (Trecho da revista Renascença extraído de Buitoni, 
2009, p.71) 
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imprensa feminina ainda não havia encontrado sua forma jornalística, permanecendo os textos 

com características mais literárias15. 

Somente na década de 1940, com a expansão do modelo jornalístico norte-americano, 

a imprensa feminina de revistas começou a ganhar forma semelhante a que conhecemos hoje. 

Foi no fim dessa década que surgiram as primeiras revistas de fotonovelas – formato que se 

consagraria por muitos anos. O gênero iniciou no Brasil com o lançamento de Grande Hotel, 

em 1947, que publicava histórias de amor ilustradas em quadrinhos. Embora ainda não fosse 

estritamente fotonovela16, o gênero conquistava espaço no nicho de publicações destinadas ao 

público feminino. 

A década de 1950 foi de grande avanço para imprensa, especialmente para as revistas 

ilustradas. Em virtude da crescente industrialização17, o segmento de revistas femininas 

ganhou mais espaço. Buitoni (2009) salienta que a relação entre o público feminino e as 

revistas se constrói em decorrência do pouco espaço destinado às mulheres nos jornais. 

Existia uma divisão de interesses e de temáticas para homens e para mulheres. A imprensa 

que tratava de política, economia, acontecimentos cotidianos (imprensa geral) era masculina, 

enquanto os temas voltados para as mulheres estavam restritos aos suplementos. Além disso, 

os jornais tinham apresentação mais simples quanto à abordagem, diagramação e ilustração. 

As revistas, ao contrário, surgem com conteúdo mais elaborado e, em geral, são ilustradas, 

mais bonitas visualmente. É nessa década que surge uma das publicações mais duradouras da 

imprensa feminina: Capricho, em 1952. A publicação, que é a segunda mais antiga da 

Editoria Abril, surgiu publicando fotonovelas, e sua grande inovação em relação às 

                                                             
15 A característica literária presente na imprensa feminina, assim como na imprensa em geral, e a consequente 
ausência de reportagens e entrevistas, configurou um quadro que podemos perceber até hoje na maioria das 
publicações destinadas a mulher: a atualidade é pouco freqüente. Predominam matérias e textos com pouca 
factualidade, embora respeitem a relação da revista com o contemporâneo. 
16 O surgimento da revista Grande Hotel, em 1947 pela Editora Vecchi, marca o início da fotonovela no Brasil. 
Entretanto, neste primeiro momento, estas eram histórias de amor em quadrinhos desenhados. Embora não fosse 
fotonovela, em virtude da ausência de fotografias e a utilização de desenhos para a função, o gênero se iniciava 
no país. A fotonovela tem sua origem como um subproduto do cinema: elas eram veiculadas em encartes de 
filmes e foram ganhando espaço para consumo separadamente do cinema. Segundo Buitoni (1984, p.61), apesar 
de haver já na década de 1940 revistas especializadas em rádio, o referencial essencial da fotonovela era o 
cinema, “não só como versão quadrinizada, mas também como matérias e informações paralelas sobre filmes, 
astros, etc.” A primeira fotonovela verdadeira foi publicada no Brasil pela Grande Hotel em 1951. No ano 
seguinte, surgiu a Capricho, fundamental para a consolidação do gênero, trazendo uma fotonovela completa em 
cada edição (BUITONI, 2009). A fotonovela foi o gênero de ficção impressa mais consumida no Brasil durante 
três décadas (BUITONI, 1984).  
17 “Nos anos 1950, a indústria de bens de consumo usou as revistas femininas para disseminar produtos. Havia 
certa efervescência de progresso, os projetos de desenvolvimento governamentais, certa disponibilidade de 
dinheiro. Revistas foram lançadas, ajudando o processo de inserção econômica das classes menos favorecidas” 
(BUITONI, 2009, p. 143). 
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concorrentes foi a publicação de histórias completas em cada edição; antes dela, as histórias 

eram seriadas no decorrer de várias edições das publicações. Segundo Scalzo (2004), a revista 

chegou a vender 500mil cópias por quinzena durante na década de 1950. Capricho, para 

manter-se forte no mercado, passou por inúmeras modificações ao longo de sua história18. 

Na década de 1960 – decorrente da já discutida libertação sexual feminina – as 

mulheres passaram a ser compreendidas como um promissor mercado de consumo. Em 

virtude da maior penetração no mercado de trabalho, assim como de empoderamento na 

esfera doméstica, as revistas femininas estavam cada vez mais cheias de anúncios:  

Mais páginas a cores, mais “reportagens” de moda, matérias ensinando a comprar 
eletrodomésticos etc.: o projeto editorial de cada veículo dirigido às mulheres tem 
em vista o consumo, em primeiro lugar. Contos, culinária, psicologia, conselhos de 
beleza não são escolhidos por si; tudo que vai dentro de uma revista está diretamente 
ligado ao produto (moda maquiagem, por exemplo) ou serve de atrativo para que a 
revista seja comprada e com isso divulgue a publicidade nela contida. O conteúdo é, 
portanto, instrumental: serve a objetivos empresariais bem delimitados (BUITONI, 
2009, p.105). 

A publicação que representa a década é Claudia, também da editoria Abril. A revista tinha 

foco na mulher de classe média urbana, casada, com condições financeiras de compra. 

Lançada em 1961, traz em suas páginas a mudança de vida da mulher, assim como o 

progresso na indústria:  

No início, a revista não descola do modelo tradicional: novelas, artigos sobre moda, 
receitas, ideias para decoração e conselhos de beleza. Aos poucos, porém, começa a 
publicar seções que vão dando conta das mudanças na vida da mulher, como 
consultas jurídicas, saúde, orçamento doméstico e sexo (SCALZO, 2004, p.34). 

Entretanto, o que marca a consolidação de Claudia no mercado de revistas femininas é 

a coluna de Carmen da Silva. Ao longo de 22 anos, a jornalista e escritora tornou-se a 

colunista feminina mais influente no âmbito da comunicação de massa (Buitoni, 2009). Sua 

coluna era denominada A arte de ser mulher, e o primeiro título já delineava o percurso que 

seguiria. Em um texto denominado A protagonista, Carmen da Silva reivindicava que a 

                                                             
18

Em 1982, Capricho deixa de publicar fotonovelas em todas as suas edições, em razão da decadência do gênero 
decorrente do crescente sucesso da televisão. Nesse momento, a revista passa a dedicar-se às donas de casa 
jovens, com poder aquisitivo mais baixo que as leitoras de outras publicações do mercado, como Claudia. Ficou 
conhecida como “revista de empregada doméstica”. Em 1985, em virtude da queda de vendas e de receita 
publicitária, a revista muda sua proposta editorial: torna-se A revista da gatinha, passando a buscar o público 
feminino de 15 a 20 anos. Pouco tempo depois, tornou a faixa etária que buscava mais alta, por, na época, o 
mercado adolescente não ser muito explorado na publicidade. Capricho, neste momento, publicava matérias 
sobre sexo e namoro. A partir de 1993, a revista direciona-se totalmente para o mercado adolescente, através de 
pesquisas e contanto muito próximo com as leitoras, cria uma identidade visual e de assuntos e muito interesse 
para as meninas, permanecendo no mercado até hoje. (Scalzo, 2004) 

 



34 
 

mulher se empoderasse e passasse a protagonizar sua vida através de suas escolhas. No 

entanto, o texto mais relevante (ou pelo menos o mais lembrado) foi Uma pequena rainha 

triste, de 1963. Questionando a condição de “rainha do lar” e a falta de realização pessoal, o 

texto ressalta a submissão da mulher, já que está é incapaz de confessar, até para si mesma, 

sua insatisfação. A coluna mudou a relação do jornalismo feminino com seu público: 

“aproximou-se de forma inédita das mulheres, tratando temas até então intocáveis, como a 

solidão, o machismo, o trabalho feminino, a alienação das mulheres, seus problemas sexuais. 

(SCALZO, 2004, p.34). A autora conferia aos seus textos um apelo psicológico, e se dirigia, 

massivamente, às mulheres de classe média, que era o principal público consumidor da 

revista. Carmen da Silva, pela primeira vez na imprensa feminina de grande circulação, 

aborda a condição social da mulher em um tom sério e pessoal:  

Foi, portanto, uma pioneira nessa fase já de comunicação de massa, ao desenvolver 
um trabalho periódico e constante, bem diverso de outros artigos “psicológicos” ou 
de fundo psicológico, a maioria impessoal, meras traduções ou no máximo 
adaptações de material estrangeiro, que se dirigiam originalmente a um público que 
tinha poucas semelhanças com o brasileiro, a uma “mulher” genérica e universal, 
sem classe, sem nacionalidade, solta no espaço e no tempo (BUITONI, 2009, p. 
112). 

A década de 1970 foi a de maior consumo no mercado de revistas. As publicações 

surgem, embora em grande profusão, de forma mais cautelosa, antecedidas de pesquisas de 

público, temáticas, preferências visuais: “as revistas passaram a ser um produto industrial, 

antes de mais nada; o problema cultural é meramente secundário; as necessidades reais vêm 

atrás das necessidades artificialmente criadas pelos meios de comunicação” (BUITONI, 2009, 

p.114). A temática sexual, tanto nas revistas femininas quanto nas revistas masculinas e nas 

de abordagem geral, foi predominante. Em decorrência da libertação sexual feminina que se 

iniciara na década anterior, com o feminismo de segunda onda, as revistas destinadas à 

mulher passaram a abordar os mais diversos assuntos referentes ao tema, algo impensável em 

décadas anteriores. Nesse contexto, surge a revista Nova, editada pela Abril, a versão 

brasileira da americana Cosmopolitan19. Nova inaugura um novo nicho no segmento 

feminino: tinha como público a “mulher adulta, casada ou não, com poucas preocupações 

domésticas e com muita preocupação sobre sexo. Uma mulher mais “liberada”, que não pensa 

                                                             
19 O livro Sex andthe single girl, de Helen Gurley Brown foi definidor para o modelo editorial da Cosmopolitan. 
A revista tinha sido lançada em Nova York em 1886, entretanto chegou aos anos 1960 obsoleta e pouco atrativa 
para as jovens. A editora, prestes a encerrar a circulação da publicação, propôs a Helen Brown que a revista 
adotasse a proposta de seu livro. A nova fórmula da publicação estreou em 1965 e, já em sua primeira nova 
edição, vendeu um milhão de exemplares (número que chegaria a 2,5 milhões dez anos depois). Segundo Mira 
(2001), a revista passou a definir seu público: a Cosmopolitan Girl, que era o novo tipo ideal de mulher, a qual 
tomava conta da sua vida e tinha poder de decisão sobre suas ações. 
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em casamento, necessariamente” (BUITONI, 2009, p.116). Assim, ela trazia para o mercado 

uma perspectiva que pode ser entendida, nesse contexto, como feminista. A mulher era o tema 

central da publicação, e, embora dentro de uma premissa bastante mercadológica, surge 

abordando com naturalidade temas antes não discutidos em relação à mulher. Dessa forma, 

garantia ao público feminino da época uma perspectiva diferente dentre as publicações de 

comunicação massiva. Mira (2001), em referência à versão americana, Cosmopolitan, afirma 

que algumas pautas da segunda onda do feminismo – como mercado de trabalho e liberdade 

sexual – estavam contempladas na revista Nova, o que acontece porque o perfil da leitora e 

das feministas era socioeconomicamente o mesmo: classe média a alta. As pautas, tais como 

trabalho para realização pessoal (e não por necessidade, como há muito tempo já acontecia 

nas classes mais baixas), e prazer sexual feminino, encontraram espaço na nova publicação. 

Neste sentido, no Brasil, a revista foi inovadora, por trazer, abertamente, temas como 

sexualidade, orgasmo, igreja, estupro, violência contra mulheres, moralidade. Outro aspecto 

distintivo era a sua redação: “diferentemente de Claudia, cuja redação ainda era 

preponderantemente masculina, sobretudo nos cargos de direção, Nova era e é escrita quase 

toda por mulheres” (MIRA, 2001, p.81). 

Foi ainda da década de 1970 que a “mulher do povo” (BUITONI, 2009, p.123), e não 

só a oriunda das classes mais abastadas, começou a reivindicar sua importância social em 

assembleias e reuniões. Nesse contexto, surgiram expressivos títulos na imprensa alternativa 

feminina, como o Nós Mulheres e Brasil Mulher, que se propunham a discutir questões 

femininas marginalizadas pela grande mídia, assim como popularizar a linguagem a fim de 

atingir a compreensão de todas as classes: 

Nem todas as colaboradoras tinham formação universitária, nem eram todas 
jornalistas. O esquema de trabalho, bastante precário, também não favorecia as 
experimentações de linguagem. De qualquer modo, essas publicações começaram a 
dar cobertura a assuntos até então desprezados pela grande imprensa. Carestia, 
sindicato, salários, direitos trabalhistas da mulher, alimentação, terrenos clandestinos 
e outros. Mesmo os temas tradicionais, como crianças, recebiam um enfoque, um 
ponto de vista mais feminino e consciente. Mas, ao lado de matérias que diziam 
respeito à mulher do povo, anistia, estudantes, Mercedes Sosa e outras traíam o meio 
intelectual de suas realizadoras. Fazer jornalismo de baixo para cima é muito difícil. 
Mas as redatoras de Nós Mulheres e Brasil Mulher tentaram (BUITONI, 2009, 
p.124/125). 

Um texto de destaque, segundo Buitoni (2009), foi Girse, te espero na próxima assembléia, 

publicado no Brasil Mulher. A matéria, com caráter bastante opinativo, trata da morte da líder 

comunitária Girse, e recapitula sua história. Ao escrever na terceira pessoa, um novo foco 

narrativo apresenta-se: “o sexo (as emissoras se assumem como mulheres) e o grupo (no 
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fundo, a ideia de união, de pensamento comum). Há uma personalização maior do emissor.” 

(BUITONI, 2009, p.125). 

A década de 1980 traz consigo o fim das fotonovelas, que perdem espaço para o 

crescente e consolidado entretenimento televisivo. É nesse momento que a segmentação 

ganha força, já que as revistas passam a disputar espaço com outras mídias, e, assim, têm de 

buscar um leitor ainda mais específico. Segundo Buitoni (2009), inicia-se nessa época 

também o culto às modelos, as quais ocupam progressivamente mais capas de revistas 

femininas e passam a ser referência visual e de comportamento. Sintomático da situação 

econômica do país foi o surgimento de revistas utilitárias voltadas para o público feminino. 

Criativa, lançada em 1982 pela Rio Gráfica Editora, trazia tutoriais para confecção de objetos, 

artesanatos e soluções para várias questões da esfera doméstica. Também é nesse período que 

surgem grandes títulos que se dedicam a saúde e estética: Saúde! (1983), Corpo a Corpo 

(1987) e Boa Forma (1988), evidenciando como o culto ao corpo ganhava importância.  No 

contexto da imprensa alternativa, o título mais representativo e duradouro foi Mulherio, que 

teve circulação de 1981 até 1990. Uma das inovações do jornal foi a utilização de fotografias 

e imagens pouco vistas na imprensa tradicional. No lugar de modelos e padrões globalizados 

de beleza, mulheres operárias, bóias-frias, mulheres negras (BUITONI, 2009). 

Na década de 1990, o mercado de revistas se estabelece como um grande segmento de 

consumo. As publicações femininas, segundo Buitoni (2009), voltam-se para as celebridades, 

especialmente as da televisão. Esse direcionamento faz com que as revistas femininas 

alcancem seu auge. O fim do século XX traz grandes mudanças, as quais se refletem 

diretamente na imprensa: redemocratização do país, revolução tecnológica com a internet 

comercial, e novos facilitadores para a produção de imagens. Todas essas questões 

contribuem para a expansão da indústria cultural. Essa “sofisticação do consumo fez surgir 

inúmeras revistas segmentadas. Assim, foram lançadas: uma revista sobre gastronomia (Gula, 

1990); revista sobre motocicletas (Moto!,1994); revistas sobre turismo (Viagem e Turismo, 

1995; Próxima Viagem, 1999); revistas masculinas (Sexy, 1993; Vip, 1994)” (BUITONI, 

2009, p.142). Em 1991, mais uma adaptação de título estrangeiro chega ao Brasil: Marie 

Claire, destinada às classes A e B. No entanto, o grande segmento explorado na última década 

no século XX foi o das classes C e D. Com o Plano Real, em 1994, houve maior poder de 

compra nessas classes sociais. Assim, “abria-se a possibilidade de um novo mercado: 

descobriu-se que havia um grande contingente de mulheres que comprariam revistas semanais 

que custassem R$ 1,50. Tais revistas, que traziam informações úteis para o dia a dia, além das 
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celebridades de praxe, responderam às necessidades das leitoras e rapidamente alcançaram 

imensas tiragens” (BUITONI, 2009, p. 144). 

No século XXI, o mercado de publicações femininas está mais segmentado. Exemplo 

disso é a pluralidade numérica e temática de revistas destinadas prioritariamente às mulheres 

produzidas pela Editora Abril: Ana Maria, Boa Forma, Bons Fluidos, Capricho, Claudia, 

Casa Claudia, Elle, Estilo, Máxima, Manequim, Minha Casa, Nova, Sou Mais Eu, Tititi, Viva! 

Mais, Women’s Health, Minha Novela, Saúde, Contigo. A segmentação busca um perfil 

específico de leitor, e a lógica de mercado explora os perfis ainda não atendidos pela grande 

mídia. Neste contexto de publicações que contemplam novos perfis de mulheres, surge a Tpm 

(Trip para mulheres) em 2001, lançada pela Trip Editora. Com a proposta de “subverter 

alguns imperativos” (BUITONI, 2009, p. 207), a revista foi lançada com o objetivo de suprir a 

demanda das mulheres que não se viam representadas e não se identificavam com outras 

publicações: 

TPM apresenta matérias inteligentes e aprofundadas, ao lado de seções de roteiro 
cultural e comentários humorísticos – coisa rara em imprensa feminina – e propõe 
outras visões de consumo, embora dentro de uma economia capitalista. Muitos 
padrões de beleza feminina são quebrados. Ambas as revistas (TRIP e TPM) 
possuem uma diagramação criativa, que vai contra o estilo da maioria de suas 
concorrentes e são veículos de muita personalidade, já consolidados (BUITONI. 
2009, p.207). 

Por se propor a questionar a normatividade produzida por outras publicações 

femininas, a Tpm apresenta algumas proposições afins com propostas feministas. Todavia, 

segundo Buitoni (2009), esse tipo de pauta pode ser somente uma estratégia mercadológica:  

Divulga-se o feminismo porque está na moda – mais uma que veio dos países 
desenvolvidos – e não porque se pretende defender os direitos da mulher ou 
promover transformações em nosso contexto social. O feminismo está nas páginas 
da imprensa feminina como está a discoteca, o homossexualismo, a malha colante, 
as estátuas chinesas, o bambu, que virou cana-da-índa e depois virou novamente 
bambu. Apenas um signo a mais da modernidade de aparência (BUITONI, 2009, 
p.198). 

No entanto, é certo que a existência de uma publicação que se proponha a discutir a questão 

feminina, tendo como apoio bases mercadológicas ou não, é válido. Cabe relativizar, contudo, 

a quem a publicação se dirige: quem são essas mulheres cuja condição a revista discute? Que 

imagens e representações de mulher ela reproduz? 

 Independentemente do perfil de leitora que se pretende atingir, um artifício é utilizado 

na imprensa feminina de modo geral: o uso do novo. De acordo com Buitoni (2009, p.195), 

ainda em 1900, esse conceito de “novo” já era utilizado, tendo em vista que a mulher é tratada 
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como o novo elemento bom das coisas. Por volta da década de 1930, a nova mulher é a 

profissional; 1940, o novo são as artistas de cinema; em 1950, o novo é a mulher bem 

informada, mas sem se sobrepor ao parceiro; em 1960, a nova mulher casada; em 1970, a 

mulher consumista; 1980, a nova mulher jovem: adolescente. Essa construção do novo nas 

páginas das revistas femininas perpassa todos os assuntos, sempre por um viés 

comportamental: 

Não é o novo revolucionário, crítico, conscientizador. Não é a busca da modernidade 
que instaura novas formas de apresentação da realidade. É o novo pelo novo, por 
fora, de superfície. É o novo que se originou talvez na moda, sistema que exige 
mudanças a cada estação. Se a imprensa feminina nasceu veículo de difusão de 
moda, dificilmente se afastaria desse novo, razão de ser de seu assunto principal. E o 
novo acabou contaminando qualquer conteúdo que fosse incluído em páginas 
dedicadas a mulher. (BUITONI, 2009, p.195). 

É o novo pela venda: poucas vezes produz novas informações e conhecimentos, é o novo do 

consumo. Essa construção de novidade a todo instante nas revistas femininas impõe, a cada 

dia, uma “nova mulher ideal”, de modo que essa figura estará sempre inatingível, uma vez 

que a mulher é incitada pelas publicações a se renovar diariamente. Assim, as revistas fazem 

com quem o leitor, ao consumir a novidade, sinta-se parte da contemporaneidade: “a leitora 

julga estar participando da modernidade, quando apenas ajuda a manutenção do status quo. 

Usufruir dos signos do novo dá a ilusão de compartilhar do padrão de vida de um país 

altamente desenvolvido” (BUITONI, 2009, p.197). 

Essa característica da novidade, entretanto, é uma constante na imprensa atual, para 

além do jornalismo em revista. Num tempo em que uma grande quantidade de notícias é 

consumida por minuto através da internet, por exemplo, para chamar a atenção para uma 

reportagem mais profunda acaba se utilizando recursos que aludem ao novo. As revistas, por 

suas características enquanto veículo, dedicam-se mais às reportagens do que às notícias. 

Portanto, sustentar essas publicações economicamente implica a utilização de recursos 

baseados nas suas particularidades. O novo, de modo geral, é essencial à sociedade de 

consumo, e esta encontrou um grande modo de difusão nas revistas: 

Todos os passos da sociedade de consumo encontraram eco e estímulo nas revistas. 
As transformações no papel da mulher e do homem, as mudanças nas relações 
familiares, as formas de morar, o uso do automóvel, os meios de transporte, as 
viagens, o cinema, a televisão e os milhares de produtos e serviços que foram 
surgindo estão presente em suas páginas.  (BUITONI, 2013, p.117) 

 Deste modo, para pensar características do modo de produção de revistas, nos 

dedicaremos a pensar as suas peculiaridades enquanto veículo e de que modo essas questões 

têm relação com a linha editorial seguida pelas publicações. 
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3.2 Jornalismo em revista: especificidades e segmentação 

O jornalismo em revista tem muitas peculiaridades quando comparado a outros 

veículos. Desde o formato, periodicidade, aspectos visuais e texto, existem inúmeras 

singularidades que acabam por orientar o fazer jornalístico de revista. As revistas dedicadas 

ao público feminino são, cada vez mais, segmentadas, e também são concebidas a partir 

dessas especificidades. 

O primeiro fator diferencial do jornalismo de revista, e essencial para compreendê-lo, 

é, segundo Scalzo (2004), é o fato de a revista ser um encontro entre um editor e um leitor. 

Portanto, quem define uma revista, antes de qualquer outro elemento, é quem a lê. 

Diferentemente dos jornais impressos, e muito mais do telejornalismo e do radiojornalismo, 

que falam para públicos heterogêneos, as revistas conhecem o seu leitor, falam para um grupo 

homogêneo. Ler uma revista é pertencer a um grupo de pessoas e, de algum modo, participar 

de uma identidade comum. Isso faz com que a revista seja comunicação de massa pela sua 

circulação, abordagem, amplitude, mas se comunica com públicos bastante específicos. As 

revistas sabem quem é o seu leitor e conversam diretamente com esse perfil. Nesse sentido, o 

diálogo mais próximo com um público mais homogêneo acaba fazendo com que as temáticas 

abordadas fiquem cada vez mais específicas e com publicações mais diversificadas a fim de 

atingir múltiplos grupos, ocasionando uma grande segmentação de mercado. Dirigir-se a um 

público coeso implica, também, escolhas jornalísticas. Cada publicação segue uma linha 

editorial, e, através dessa linha, trabalha com uma gama de assuntos interessantes ao seu perfil 

de leitor. Segundo Storch (2013, p.134), essa relação de reconhecimento entre leitor e revista 

é possível graças a um contrato de comunicação20: “quando o leitor pega uma revista, 

inaugura um processo sempre novo de negociação: o leitor, portanto, sabe o que esperar do 

texto. E estabelece múltiplos contatos com as revistas exatamente porque tem competência 

para reconhecer suas particularidades.”. Sendo assim, ao entender o jornalismo como um 

processo interacional, o jornalista, ao escrever seu texto, idealiza um “leitor imaginado”, 

projetando os interesses deste em seu texto. O leitor imaginado consiste em “uma figura 

conceitual dinâmica e sempre em mutação, mas pode ser mapeado no contexto das 

materialidades discursivas, e está inscrito em casa nova edição” (STORCH, 2013, p.143). 

                                                             
20 O contrato de comunicação se efetiva sempre como uma relação intersubjetiva. Os jornalistas e os leitores “se 
relacionam com as expectativas socialmente compartilhadas sobre o que é jornalismo e sobre o que são, em 
especial, as revistas” (STORCH, 2013, p.132). 
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Outro aspecto definidor do modo de produção da revista é a sua periodicidade: revistas 

são semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, mas nunca são diárias (Vogel, 2013). Esse 

fator é determinante para diferenciar o tipo e a abordagem do conteúdo das revistas em 

relação a dos jornais. Por ser diário e ter uma rotina de redação mais acelerada, o jornal pode 

simplesmente noticiar o evento, sem, necessariamente, precisar realizar uma abordagem mais 

aprofundada. Já as revistas, em contrapartida, geralmente não podem lançar somente uma nota 

sobre o acontecimento. O leitor espera encontrar na revista um texto mais profundo do que o 

publicado em um jornal, mesmo que ele esteja calcado em um acontecimento factual. Por 

isso, o texto jornalístico de revista é muito mais voltado para uma análise dos acontecimentos. 

Deste modo, segundo Schwaab (2013, p.58), a revista oferece ao leitor modos de conhecer a 

realidade atual: “informa e quer orientar sobre nossa temporalidade complexa”. Essa 

periodicidade, então, torna o conteúdo menos factual e mais analítico, de modo que a revista 

não perde seu valor a cada edição: ela tem uma temporalidade expandida (Vogel, 2013). Essa 

relação torna a revista um instrumento de memória de seu tempo: 

A revista é também as memórias que a atravessam, as próprias manipulações do 
tempo que ela documenta e suas eventuais posições anacrônicas, isto é, contra seu 
próprio tempo. Assim, pode-se ler revistas como quem rastreia pegadas da memória, 
como quem toma posição diante do contemporâneo (VOGEL, 2013, p.25). 

Segundo França (2013, p.98), a revista atua na construção de uma memória coletiva. Essa 

construção acontece também através da escolha dos temas, pois eles são “manifestações de 

um ethos social da época e também dos interesses mercadológicos da empresa de 

comunicação [...]. Significam e provocam significação, em uma mistura de interesses de 

mercado com a realidade social”. 

A periodicidade mais ampla de uma publicação também implica, segundo Scalzo (2004), 

em uma obrigação de que cada edição não pereça tão brevemente quanto, por exemplo, um 

jornal. Ela deve durar mais tempo na mão do leitor. Nesta perspectiva, as revistas não 

cumprem a mesma função da imprensa diária, seja impresso, rádio, televisão e internet. Elas 

funcionam como uma extensão desses segmentos em virtude de seu caráter analítico e 

opinativo. Por isso, reportagens e entrevistas mais profundas são duas produções textuais 

extremamente afins com as revistas. E é nessas condições, segundo Furtado (2013), que os 

jornalistas têm a possibilidade de desempenhar a função de ir mais a fundo, e, em virtude 

disso, o tempo presente da reportagem não é o mesmo da notícia. O jornalismo de revista 

interpreta um acontecimento – factual ou não.  



41 
 

As revistas não têm como objeto principal a notícia21, entretanto, fixam-se no 

contemporâneo para delimitar suas temáticas. Mesmo nas semanais, que normalmente têm 

uma vinculação maior com as notícias em virtude da menor periodicidade, existem matérias 

que poderiam ser publicadas em uma edição ou em na seguinte, onde a ligação com o 

contemporâneo é tênue. Existem também matérias que sazonalmente se repetem, como dicas 

para o verão, por exemplo. A escolha desses temas é guiada pelo interesse dos leitores: por 

conhecê-lo, a publicação direciona a ele conteúdos que julga lhe serem interessantes. Nas 

revistas, então, encontra-se o que Benetti (2013) define como sendo o primeiro saber do 

jornalismo: definição de contemporâneo. “É o jornalismo quem diz “isto é atual”, “você 

precisa saber disto porque isto é da sua época”, “você só estará conectado a sua época se 

obtiver esta informação que estou trazendo” (BENETTI, 2013, p.45). Sendo assim, um leitor 

que assina uma revista ou a adquire rotineiramente, autoriza a publicação como instância do 

contemporâneo. Através daquela publicação, mantém-se informado sobre seu tempo, e forma 

opinião sobre os acontecimentos. As revistas – a partir da identificação que seus leitores têm 

por suas escolhas editoriais – apresentam diretrizes comportamentais para vivenciar o 

contemporâneo. Portanto, o jornalismo de revista, especificamente, instaura o conhecimento 

da experiência: “as revistas indicam modos de vivenciar o presente, seja pelo estímulo à 

experimentação ou pela identificação com a experiência de outro, seja pelo conhecimento 

sobre o que cerca a experiência.” (BENETTI, 2013, p.46). Nesse sentido, a atualidade nas 

revistas perpassa os temas abordados. Através desses, imprime-se ao leitor o estatuto do que é 

atual, na mesma medida que se oferece ao público da revista leituras possíveis para a 

percepção dos temas: “assim, o jornalismo não é apenas uma prática imbricada na atualidade, 

mas também uma produtora simbólica desta” (SCHWAAB, 2013, p.68). Sendo assim, as 

revistas oferecem menos informações tradicionais – as notícias quentes – e mais informações 

pessoais, as quais, segundo Scalzo (2004), aliam entretenimento, educação, serviço e 

                                                             
21

Segundo Traquina (2002), a ruptura da normalidade é um traço fundamental da esfera jornalística. Entretanto, 
uma definição do que é notícia é difícil ser acordada, tendo em vista que está em torno de uma explicação 
instintiva e não científica. Existem, no entanto, valores-notícia, que estão presentes em todo o processo de 
produção jornalística, desde a escolha da pauta, realização da reportagem, e na edição do conteúdo apreendido. 
Para diferenciar o tipo de conteúdo que é essencialmente veiculado em revistas e em jornais, pode-se pensar 
notícia a partir da definição de Motta (2002, p.5): “a essência da notícia enquanto significado é o seu caráter de 
ruptura com os fluxos esperados dos acontecimentos. [...] A notícia é o excesso, a carência, a inversão. Só é 
notícia aquilo que rompe com a ordem estabelecida, que quebra a natureza ordinária das coisas do mundo da 
vida cotidiana.” As revistas, principalmente as semanais, trazem notícias que estão caracterizadas pela ruptura da 
rotina. Todavia, não está no cerne do veículo, já que a periodicidade estendida permite que se veiculem 
reportagens “frias”, que não necessariamente têm um gancho factual, podendo ser publicadas em uma edição ou 
na próxima sem grande comprometimento ou perda de validade do conteúdo ou tema abordado. 
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interpretação de acontecimentos, auxiliando o leitor a construir suas percepções sobre o 

contemporâneo.  

A escolha do leitor por determinada publicação não está ancorada somente em uma opção 

por conteúdo jornalístico. Ao folhear uma revista, o leitor também busca, segundo Storch, 

identificações mais tênues, que são 

elaboradas no prazer da fruição, na relação concreta com o papel e a tinta, as cores, 
as imagens e as ofertas de exclusividade promovidas pela inserção da tecnologia, 
como também na relação com as promessas de que estão comprando janelas para um 
universo compartilhado de interesses e que estão se relacionando com publicações 
preocupadas com os desejos dos leitores que elas de fato conhecem (STORCH, 
2013, p.143). 

A relação do leitor com a revista acontece em todos os seus espaços, e não somente nas 

reportagens e matérias jornalísticas. Scalzo (2004, p.67) afirma que é o universo de valores e 

interesses ao qual pertence o perfil do leitor da revista que irá definir “a tipologia, o corpo do 

texto, a entrelinha, a largura das colunas, as cores, o tipo de imagem e a forma como tudo isso 

será disposto na página. Por isso, o projeto gráfico tem que estar inserido num projeto 

editorial mais amplo”. O aspecto visual da publicação – seja na capa ou nas páginas – 

conquistará o primeiro olhar atento do leitor, por isso, deve estar afinado com a proposta 

editorial da revista referente ao seu conteúdo. Ao comprar uma revista, o leitor pode julgar 

mais ou menos credível o conteúdo que aborda pelas escolhas de identidade visual.  Essas 

questões fazem parte do que Campbell (2006)22 chama de ontologia de emoções criadas pelo 

consumo, estendido, aqui, ao consumo de revistas. Segundo Benetti (2013), esse é um dos 

                                                             
22 O jornalismo, além de sua função ideológica e de prestação de serviço, é um produto comercial pertencente a 
grandes empresas de comunicação. Nesse sentido, consome-se uma revista como se consome tecnologia, moda, 
gastronomia. Campbell (2006) afirma que o consumo é um processo pelo qual os indivíduos confirmam – ou 
criam - suas identidades. Os gostos, desejos, intenções e preferências aferem “realidade” a nossa identidade. 
Nesta perspectiva, pensando o consumo de revistas, o ato de comprar ou assinar uma publicação e carregá-la 
consigo anuncia nuances da identidade do indivíduo. “Vivemos numa cultura em que a realidade é equiparada à 
intensidade da experiência e, consequentemente, atribuída tanto à fonte de estímulo quanto àquele aspecto de 
nossa existência que reage a ele” (CAMPBELL, 2006, p.57). Sendo assim, quanto mais intensa for uma reação 
provocada por um estímulo de consumo, mais real sentimos a nossa identidade. Estendendo às revistas, quanto 
mais intensa for a identificação emocional provocada por esta, maior a sensação de pertencimento àquele grupo 
de consumidores da publicação. O consumo de uma publicação, além de ser uma maneira do indivíduo se 
expressar e construir um discurso sobre si, também o convence de sua realidade e sua autenticidade. A 
segmentação no mercado de revistas, contudo, pode ser também ancorada no fato de que, segundo Campbell 
(2006), dificilmente um estímulo (o mesmo produto apresentado da mesma maneira) irá causar a mesma reação 
intensa da primeira vez em que foi consumido. Esse esvaziamento de emoção provocada pelo consumo faz com 
que o indivíduo procure um novo estímulo. Essa busca pode explicar os processos de renovação – gráfica, 
editorial, textual – de uma revista, para que esta acompanhe as transições de seu leitor.A procura por um novo 
estímulo pode também elucidar a segmentação cada vez mais específica do mercado de revistas. Para que o 
indivíduo sempre encontre produtos editoriais que componham sua identidade, criam-se publicações 
progressivamente mais plurais, capazes de atender diferentes demandas. 
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eixos de sustentação do contrato de comunicação estabelecido entre o jornalista e o leitor de 

uma publicação: 

Não é suficiente informar, trazer os principais acontecimentos e apresentar o estatuto 
de algo que merece ser debatido; é preciso também construir um vínculo emocional, 
para que o leitor sinta a revista como “sua”, como parte de sua rotina, como uma 
necessidade, como algo a ser esperado e cujo consumo possa ser ritualizado 
(BENETTI, 2013, p.46). 

A ontologia das emoções é explorada no jornalismo de revista pela ativação dos sentimentos 

do leitor, que acontece ao folhear as páginas bem diagramadas, coloridas, papel com textura 

agradável, imagens bonitas, chocantes, intensas, da leitura das histórias: essa ativação provoca 

emoções no leitor: “desejo, curiosidade, estupefação, alegria, melancolia, inveja, 

desassossego, solidão do movimento entre o mundo concretamente vivido e o mundo apenas 

imaginado das histórias de outras pessoas em outros lugares” (BENETTI, 2013, p.55). 

A segmentação cada vez maior de publicações está diretamente relacionada com a 

característica de as revistas falarem com um perfil de leitor específico. Em virtude disso, 

segmentam-se buscando atingir nichos inexplorados pelo mercado. As segmentações mais 

comuns, segundo Scalzo (2004), são por gênero (masculino e feminino), por idade (infantil, 

adulto, adolescente), geográfica (cidade, região) e por temas (cinema, esportes, música, 

ciência). Entretanto, além do viés mercadológico, a segmentação sempre esteve presente na 

lógica do jornalismo de revista. Desde as primeiras publicações – ainda que artesanais – já se 

fazia uma seleção de conteúdo a fim de atingir determinado público. Aliado a isso, as 

motivações psicológicas e os interesses por assuntos particulares atrelam-se às premissas de 

venda que também promovem a segmentação. Segundo Buitoni (2013), mesmo que a 

segmentação ocorra desde o surgimento do formato revista por estar na essência do veículo, 

ela é um fenômeno do século XX. Mira (2001) afirma que o maior desafio para o editor não é 

construir uma revista, mas mantê-la viva. Para isso, a revista deve acompanhar as mudanças 

pelas quais seu público passa. Cabe salientar, no entanto, que jornalismo segmentado e 

especializado não são necessariamente sinônimos. O jornalismo especializado é anterior, e é 

direcionado para o aprofundamento sem relação tão estreita com o público definido. A 

segmentação, todavia, está mais arraigada no recorte do público e menos na concentração 

temática, podendo cobrir assuntos variados. A segmentação é caracterizada essencialmente 

pelo estreitamento de um nicho de púbico, mesmo que haja definição em torno do assunto ou 

tema (BUITONI, 2013). 
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Há na segmentação de revistas um movimento contraditório: ao passo que a tendência 

do comportamento, gosto, moda, temas, é cada vez mais globalizada, as revistas atendem a 

demandas cada vez mais específicas e particulares de nichos bem definidos. Nesta 

perspectiva, “é a partir das necessidades ou desejos dos leitores que as revistas se constroem, 

e é pelo refinamento das curiosidades e das potencialidades de consumo que se efetiva a 

lógica da segmentação” (STORCH, 2013, p.132). A segmentação, desse modo, acompanha a 

complexidade da contemporaneidade, abrange muitos elementos distintos em sua 

constituição. Segmentação, portanto, envolve divisão e classificação, e, deste modo, critérios 

que definem a publicação: 

As estratégias de segmentação do mercado editorial jornalístico se estabelecem, em 
grande medida, pela própria concorrência refletida em movimentos de divisão de 
mercado (revistas, jornais, televisão, conteúdo digital ou impresso) e pela 
classificação do leitorado. Os objetivos mais gerais dessas estratégias são a 
conquista de investimento publicitário e a expansão do mercado de leitores 
(STORCH, 2013, p.141). 

O segmento das revistas femininas é um dos mais representativos do mercado. 

Segundo Buitoni (2013), pensando como um grande conjunto, a imprensa destinada ao 

público feminino é a que mais exercita os processos de segmentação. Os periódicos de moda 

do século XIX representavam a primeira segmentação no conjunto da imprensa feminina. 

Sendo assim, existem inúmeras segmentações que buscam diferentes perfis de leitoras, cada 

vez mais plurais. Porém, muitas vezes, essa grande divisão acaba despertando a criação de 

inúmeros estereótipos aos quais a mulher “deve” encaixar-se. Lacera, Lorianny e Oliveira 

Filha (2011) ressaltam que, ao mesmo tempo em que as mulheres adquiriram liberdade, foram 

ficando cada vez mais aprisionadas a modelos propostos por segmentos da sociedade, como a 

mídia. Em busca de público cativo, as publicações utilizam diversos artifícios para manterem 

seu leitor fiel e consumidor; no mercado feminino, uma forma recorrente de captação de 

leitoras é através da ratificação de estereótipos de beleza, oferecendo centenas de fórmulas 

mágicas e imposições de comportamento para estar de acordo com o “ideal de mulher”. 

Revistas sobre corpo, saúde, beleza, decoração, sexo, comportamento, ideais feministas: há 

uma gama totalmente diversificada de publicações, buscando contemplar todas as mulheres 

para que, independentemente do perfil ou fase da vida em que se encontrem, não deixem de 

consumir as revistas.  

Os interesses do leitor são determinantes na construção de uma revista. As escolhas que a 

publicação faz para decidir as temáticas mais pertinentes, as imagens, a identidade visual, a 

diagramação, seguem um fio condutor que tem como referência o leitor: a linha editorial da 
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revista. O projeto editorial é o discurso – temático, mercadológico, ideológico – que a 

publicação edifica sobre ela mesma: 

Os projetos editoriais têm especial peso porque congregam, relacionalmente, 
elementos jornalísticos, institucionais e mercadológicos. São um grande definidor de 
fazer revista porque conjugam em um conjunto de ideais e diretrizes o grande trunfo 
das magazines: a especialidade/especialização de suas abordagens (SHWAAB, 
2013, p.72). 

O editorial na revista carrega o mesmo mote que torna viável a existência da publicação: 

aproximar leitor e redação. Desde o início, essa foi uma das diferenças, segundo Boff (2013), 

mais perceptíveis entre jornais e revistas. No século XIX, as revistas não tinham grandes 

diferenças físicas com os jornais, e a periodicidade, em virtude da existência de uma imprensa 

ainda artesanal, também não demarcava uma divisão entre os diferentes tipos de publicação. 

A característica que mais distinguia um jornal de uma revista era a finalidade de cada um. 

Enquanto o jornal era político e crítico, as revistas eram leves, trazendo temáticas culturais e 

literárias: “nas revistas, a opinião, que inicialmente se restringia às críticas literárias e 

resenhas culturais, avançou para outros campos, como, por exemplo, a política, ganhando 

novos contornos. O que a revista fez, em um primeiro momento, foi dar graça à opinião” 

(BOFF, 2013, p.190). 

Em qualquer veículo jornalístico, o editorial é o local para expressar a opinião. Nos 

jornais, normalmente traz posicionamentos bem demarcados sobre os acontecimentos 

relevantes do período e tendem a não ser assinados. A televisão utiliza pouco o editorial e, 

quando faz uso desse recurso, raramente denomina-o dessa maneira. Nas revistas, os editoriais 

frequentemente são assinados, com o objetivo primeiro de aproximar-se do leitor, tornando-se 

um espaço de afirmação dos interesses comuns entre leitor e redação. Entretanto, a opinião 

está na raiz de qualquer veículo jornalístico, mesmo quando esse se diz imparcial, e, sendo 

assim, ela não está estagnada somente no espaço onde ela é anunciada. A opinião “extravasa 

seu espaço declarado, o editorial – de que alguns meios, como a televisão, rotineiramente até 

abrem mão -, para compor a própria espinha dorsal do veículo: a linha editorial” (BOFF, 

2013, p.191). 

Para compreender a linha editorial de uma revista e sua relação com o restante da 

publicação, deve-se, segundo Tavares (2013, p.86), atentar para o que há de “fixo” na 

estrutura da publicação, assim como para as “questões móveis” que a permeiam, as quais 

constroem a dinâmica da publicação e possibilitam sua constante atualização: 
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Em uma revista, reportagens, notas, entrevistas, perfis oferecem, aos assuntos 
tratados, aspectos que podem emergir a partir de suas formas textuais específicas, 
adequadas tanto a preceitos jornalísticos quanto a questões editoriais (políticas e 
ideologias) pensadas para cada publicação (TAVARES, 2013, p.87). 

As revistas, por seu caráter analítico e próximo ao leitor, têm uma forte orientação 

ideologizadora. Através da linha editorial, criam uma relação de cumplicidade com o seu 

leitor e, desta forma, este a baliza para construir o contemporâneo, dizer o que importa no 

presente. Logo, carrega um mundo dentro dela, e não o mundo (França, 2013). Através de sua 

linha editorial – e dos discursos que constrói sobre ela e seus leitores – realiza escolhas 

jornalísticas que tornam real a existência daquele mundo para os consumidores da publicação. 

A fim de perceber a orientação ideologizadora da revista Tpm na representação da 

mulher contemporânea, realizaremos no capítulo seguinte uma Análise de Conteúdo com o 

desígnio de perseguir o objetivo inicial desta pesquisa. 

4 TPM E MULHER CONTEMPORÂNEA 

 Neste capítulo, inicialmente, apresentaremos o objeto empírico desta pesquisa, a 

revista Tpm, com o objetivo de esclarecer sua proposta editorial e também o seu público 

consumidor. Posteriormente, apresentaremos os códigos e categorias estabelecidos através da 

Análise de Conteúdo para realizarmos inferências acerca do perfil de mulher contemporânea 

retratado na revista. 

4.1 Sobre a Tpm 

Provocativa, moderna, inteligente e divertida: esses são os quatro conceitos de 

abertura da apresentação23 da revista Tpm em seu Mídia Kit. A Trip foi lançada em 1986 pela 

Trip Editora. Em 2001, a empresa começou a publicar sua publicação para mulheres: a revista 

Trip para mulheres, que se apresenta da seguinte maneira: 

Uma carreira de sucesso e uma vida familiar equilibrada. Conhecer moda sem ser 
escrava da indústria. Conhecer o mundo e curtir o prazer de ficar em casa. Ter e 
criar filhos sem deixar de ser mulher. Sexo e consumo sem culpa. Ver como pensam 
e vivem mulheres (e homens) interessantes. Tratar celebridades como pessoas 
normais e pessoas normais como celebridades. Beleza sem stress, esportes, corpo 
equilibrado, trabalho como forma de expansão, dinheiro para construir um mundo 
menos desigual, humor e amor. A Tpm mostra como as mulheres brasileiras 
contemporâneas estão vivendo todo o seu potencial, com prazer, leveza, inteligência 
e com muita diversão. Uma revista que mexeu com os padrões da mídia feminina no 
Brasil. (Mídia Kit revista Tpm) 

                                                             
23

 Informações extraídas do Mídia Kit da revista TPM. Disponível em <http://www.tripeditora.com.br/wp-
content/uploads/2012/03/MidiaKit2014-Tpm2.pdf> Acesso em: 08/11/2014 
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Nessa apresentação, constantemente são apontados dois pontos como contraditórios: 

comportamentos que parecem não poder coexistir em uma mesma mulher. Nesse sentido, a 

publicação parece ofertar maneiras de conciliar aspectos antagônicos em um mesmo perfil 

feminino. Propondo-se a realizar um jornalismo diferenciado em relação às outras revistas 

dedicadas ao segmento feminino no mercado editorial, a revista Tpm, ao polarizar de estilos 

possíveis de vida, demonstra algumas diretrizes da publicação. 

Segundo a revista, seu público leitor é composto por “gente especial, refratária à 

mídia, que pensa, cabeça aberta para o novo. Um grupo que forma e deforma opinião” (Mídia 

Kit revista Tpm). Tendo em vista que a revista dialoga com um público específico, fazendo 

com que ler rotineiramente uma publicação dê ao leitor uma sensação de pertencimento a esse 

grupo, a Tpm, ao fazer essas considerações sobre seus leitores, enfatiza para quem a 

publicação está sendo produzida.  

Com uma tiragem de 50mil exemplares e periodicidade mensal, a revista se reporta a 

um público que tem as seguintes características socioeconômicas: 92% são mulheres e 8% são 

homens; 1% tem até 18 anos de idade, 25% de 19 a 25 anos, 60% de 26 a 35 anos, 10% de 36 

a 45 anos e 4% acima de 46 anos de idade. Sobre o estado civil, 35% são mulheres casadas, 

36% são comprometidas, 28% são solteiras e 1% está na categoria “outros”. Com relação à 

escolaridade, 88% têm ensino superior completo. Na versão de 2012 do Mídia Kit24 da 

publicação, constava ainda que 81% do público leitor da revista está inserido nas classes 

sociais A e B. Mesmo que essa informação sobre a classe social não conste na versão mais 

atual do site de divulgação comercial da revista, o fato de a Tpm ser dirigida a mulheres com 

acesso à cultura e à informação, e que querem refletir sobre a sua condição, o mundo e a vida 

com “leveza e inteligência”, já esclarece o público com quem a revista almeja dialogar. 

No entanto, a proposta de exibir em suas páginas o “comportamento da mulher 

contemporânea brasileira” pode ser considerada ambiciosa e irreal, porque somente alguns 

perfis são contemplados na publicação. A Editora Trip afirma não ser exagero dizer que a 

Tpm revolucionou o mercado de publicações femininas no Brasil, já que 

é irreverente na maneira de discutir temas polêmicos do universo feminino, contar 
histórias, entrevistar mulheres, retratar homens e mostrar diferentes estilos de vida. 
Mas, por adorar o universo feminino todinho, além de questionar os padrões e 
investigar o papel da mulher nos dias de hoje, a Tpm também quer saber qual é o 
sapato da moda, a cantora da vez e o lugar novo que ninguém conhece. (Mídia Kit 
revista Tpm, 2014). 

                                                             
24 http://revistatrip.uol.com.br/midiakit/2012/TpmProdutos2012.pdf [Acesso em 09/11/2014] 
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Para analisar quem são essas mulheres exibidas pela Tpm, selecionou-se 12 edições, 

edições de agosto de 2013 a agosto de 2014. Inicialmente, a proposta era analisar os perfis de 

“mulher contemporânea” apresentados pela Tpm nas suas Páginas Vermelhas25, já que esta é 

uma seção importante na publicação. No entanto, percebemos que, para inferir sobre as 

escolhas editoriais da revista e como estas abordam os perfis de mulher contemporânea, as 

Páginas Vermelhas se mostraram um caminho menos rico, já que o gênero predominante é a 

entrevista, com poucas interferências por parte da revista. Outro aspecto que tornaria a análise  

das Páginas Vermelhas um caminho de menor sucesso para atingir nosso objetivo é que, em 

muitos casos, as entrevistas são realizadas por pessoas convidadas, como atrizes e outras 

personalidades midiáticas, não sendo conduzidas pelos jornalistas vinculados à publicação.  

Sendo assim, optamos por restringir nosso corpus de pesquisa aos perfis publicados na 

revista Tpm, por acreditarmos que estes explicitam mais claramente os seus processos de 

produção e de escolhas jornalísticas. 

4.2 Apresentação da Metodologia 

Tendo em vista o objetivo inicial desta monografia (analisar as representações da 

mulher contemporânea construídos pela revista TPM, considerando a sua segmentação 

editorial por gênero), os procedimentos metodológicos adotados são a pesquisa bibliográfica e 

a Análise de Conteúdo (AC). Com este método de análise, foi possível levantar dados 

quantitativos e organizá-los de forma a nos permitir inferências qualitativas. 

De acordo com Fonseca Junior (2006), a Análise de Conteúdo tem herança positivista, 

já que oferece ao analista uma base de dados que podem ser recorrentemente verificados. A 

partir desses dados quantitativos, realiza-se a inferência, fazendo deduções de maneira lógica 

sobre um texto. Além disso, como observa Bardin (1977, p. 23), “a análise de conteúdo já não 

é considerada exclusivamente com um alcance descritivo(cf. os inventários dos jornais do 

princípio do século), pelo contrário, toma-se consciência de que a sua função ou o seu 

objetivo é a inferência”. 

Conforme a autora, a Análise de Conteúdo tem duas funções que podem ou não 

estarem associadas; a primeira diz respeito à função heurística, uma tentativa mais 

                                                             
25 As Páginas Vermelhas são entrevistas realizadas pela revista que, segundo seu Mídia Kit, funcionam como 
uma terapia em cerca de 10 páginas. Presentes em todas as edições da Tpm, as Páginas Vermelhas têm sua 
origem nas Páginas Negras da revista Trip, seção clássica da revista masculina. Nas entrevistas, são apresentadas 
sempre grandes personalidades de diferentes aéreas como cinema, televisão, música, artes plásticas, política e 
esportes. 
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exploratória, a qual torna mais propensa a descoberta de novos rumos na análise. A segunda é 

a função de administração de prova, função a qual se utiliza do “método da análise sistemática 

para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou uma infirmação. É a análise de 

conteúdo para servir de prova” afirma Bardin (1977, p.31).  Sendo assim, seu propósito é a 

inferência de conhecimentos referentes à produção ou à recepção do conteúdo analisado. Para 

realizar a inferência, recorre-se a indicadores, que podem ser quantitativos ou qualitativos. 

Cabe advertir, no entanto, segundo Bardin (1977), que os resultados obtidos em uma Análise 

de Conteúdo não podem ser tomados como provas inelutáveis, mas constituem uma ilustração 

que permite confirmar, ao menos que parcialmente, os pressupostos em causa: 

A análise de conteúdo constitui um bom instrumento de indução para se 
investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de 
inferência ou indicadores; referências no texto), embora o inverso, predizer os 
efeitos a partir de factores conhecidos, ainda não esteja ao alcance das nossas 
capacidades (BARDIN, 1977, p.167). 

No campo da comunicação, segundo Fonseca Junior (2006), a Análise de Conteúdo 

permite perceber as condições de produção das mensagens analisadas. Estas condições são o 

que Bardin chama de “variáveis psicológicas do indivíduo emissor, variáveis sociológicas e 

culturais, variáveis relativas à situação de comunicação ou do contexto de produção da 

mensagem” (BARDIN, 1977, p.42), que também podem ser definidas como variáveis 

inferidas, por apreender as possibilidades de inferência sobre a recepção do conteúdo 

analisado: “o que se procura estabelecer quando se realiza uma análise conscientemente ou 

não é uma correspondência entre as estruturas semânticas ou lingüísticas e as estruturas 

psicológicas ou sociológicas (por exemplo: condutas, ideologias e atitudes) dos enunciados.” 

(BARDIN, 1977, p.43). 

Sendo assim, para fazer inferências sobre os perfis de mulher contemporânea 

publicados na revista Tpm, elege-se a Analise de Conteúdo, e como unidade de registro, para 

compor o corpus da pesquisa, os textos do gênero perfil. É a partir desse corpus que se 

constroem categorias, que nos permitem analisar qualitativamente os dados com vistas a 

satisfazer o objetivo principal desta monografia. Nesta perspectiva, a Análise de Conteúdo é 

entendida como um método pertinente a esse objetivo. Cabe ressaltar, no entanto, que esta é 

apenas uma das trajetórias possíveis para a leitura analítica do objeto empírico escolhido. 

4.3 Procedimentos, categorias e códigos  

Para a construção do corpus da pesquisa, seguiram-se as três etapas recomendadas por 

Bardin (1977) e Fonseca Junior (2006). A primeira delas é a regra da exaustividade. Para 
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cumpri-la, todas as doze edições da revista Tpm, publicadas entre agosto de 2013 e agosto de 

2014, foram lidas atentamente com o objetivo de perceber os elementos mais atrativos para o 

desenvolvimento do objetivo inicial. Para suprir o princípio da representatividade, escolhemos 

o período de um ano de publicações, a fim de que os elementos oferecidos fossem 

considerados suficientes.  

A partir da primeira leitura das edições da revista (leitura flutuante) percebemos que 

os perfis eram os textos mais relevantes e homogêneos, onde poderíamos compreender mais 

claramente as escolhas editoriais, linguísticas e ideológicas da Tpm em relação às mulheres 

apresentadas. A escolha dos perfis para comporem o corpus segue a regra da homogeneidade. 

Sem perder de vista o objetivo inicial da pesquisa, procurou-se cumprir o princípio da 

pertinência ao tornar os perfis objeto de análise da presente monografia, tendo em vista as 

datas em que foram publicados e os critérios utilizados em sua seleção, ratificando a 

possibilidade de inferir através destes quais são os perfis de mulher contemporânea, na 

concepção da revista. 

Partindo desse corpus inicial constituído pelas 12 edições, o primeiro processo de 

restrição para chegar ao corpus final foi selecionar as publicações que traziam perfis de 

mulheres brasileiras. 

 

Tabela 1 – Edições publicadas entre agosto/2013 e agosto/2014 que trouxeram perfis de 

mulheres brasileiras 

Edições Analisadas 

Id. Data Número da 

Edição 

Perfis 

1 Agosto/2013 134 1 

2 Setembro/2013 135 2 

3 Outubro/2013 136 1 

4 Novembro/2013 137 1 

5 Dezembro/2013  

Janeiro/2014 

138 1 

6 Fevereiro/2014 139 2 

7 Março/2014 140 1 
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8 Abril/2014 141 0 

9 Maio/2014 142 0 

10 Junho/2014 143 0 

11 Julho/2014 144 0 

12 Agosto/2014 145 2 

Total de edições: 8 

                                                                           Total de perfis: 11 

 

Cabe salientar que as publicações de números 8, 9, 10 e 11 não apresentaram perfis que 

pudessem ser adequados às categorias restritivas previamente estabelecidas condizentes com 

o referencial bibliográfico e com os percursos seguidos nas fases iniciais da pesquisa. A 

edição 141, de abril de 2014, trouxe no lugar onde frequentemente estão os perfis, um 

especial sobre racismo. Nesse especial, as personagens escolhidas escrevem suas histórias em 

primeira pessoa, sem intervenção ou edição aparente de um jornalista da revista. Sendo assim, 

não consideramos como perfil de mesma natureza dos selecionados para a pesquisa. O perfil 

que compõe a edição 142, de maio de 2014, é do ator Wagner Moura, sendo excluído do 

corpus por não ser um perfil feminino. A edição de junho de 2014, de número 143, não 

apresenta perfil, assim como a edição de número 144, publicada em julho de 2014. Na edição 

136, de outubro de 2013, além do perfil indicado, compõe a publicação o perfil da atleta 

Barbara Bomfim, que, por ser um relato em primeira pessoa, também foi excluído do corpus 

de análise. 

Realizado este primeiro estreitamento, o corpus passou a ser composto por oito 

edições da revista Tpm. A partir destas, formamos o corpus final com 11 perfis, e é sobre estes 

que se faz a Análise de Conteúdo visando ao objetivo geral da pesquisa. 

Tabela 2 – Perfis analisados (data de publicação, nº de edição, título, personagem, páginas) 

Perfis Analisados 

Id. Data  Edição Título Personagem Paginação 

1 Agosto/2013 134 Nem tudo é verdade Alice Braga 44 a 47 

2 Setembro/2013 135 Tatá podendo Tatá Werneck 44 a 48 

3 Setembro/2013 135 Reprogramada Penélope Nova 60 a 63 

4 Outubro/2013 136 Meu passado me condena Poliana* 66 a 70 
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5 Novembro/2013 137 Os pilares de Patricia Patricia Pillar 44 a 48 

6 Dezembro/2013 

Janeiro/2014 

138 Lady Laura Laura Neiva 44 a 49 

7 Fevereiro/2014 139 Hoje é dia de Maria Maria Paula 38 a 43 

8 Fevereiro/2014 139 Menina de Ouro Leticia Bufoni 44 a 49 

9 Março/2014 140 Quero ser grande Bruna Marquezine 40 a 45 

10 Agosto/2014 145 Inclassificável Mel Fronckowiak 42 a 47 

11 Agosto/2014 145 É ela que manda Andrea Neves 60 a 63 

* A publicação utilizou um nome fictício por questões de segurança. 

 

Para analisar os 11 perfis que compõem as oito edições, o corpus,foram desenvolvidos 

dois módulos. O primeiro tem como objetivo identificar quem são as mulheres personagens 

desses perfis. Para isso, foram desenvolvidos quatro códigos base: 1) identificar a raça 

presumida das mulheres personagens dos perfis; 2) a profissão dessas mulheres; 3)a faixa 

etária; 4) a presença ou não na capa da publicação. 

Tabela 3 – Módulo 1: características das mulheres que compõem os perfis (códigos e 

categorias). 

Módulo 1 
Características das mulheres que aparecem nos perfis 

Código 1: Raça26 C1 

Branca 1 

Preta 

Parda 

Amarela 

Indígena (se indígena: Etnia e língua falada)  

2 

3 

4 

5 

  

Código 2: Profissão C2 

Atriz 1 

Jornalista (repórter, apresentadora) 2 

Atleta 3 

Outros 4 

  

Código 3: Idade C3 

                                                             
26  Foram utilizados as categorias raciais utilizadas nos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, de acordo 
com o documento Características étnico-raciais da população: Um estudo sobre categorias de cor ou raça 
disponível em < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/PCERP2008.pdf> 
Acesso em: 20/11/2014 
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15 a 25 anos 1 

26 a 35 anos 2 

36 a 45 anos 3 

46 a 55 anos 4 

  

Código 4: Personagem do perfil como capa da publicação C4 

Aplica-se 1 

Não se aplica 2 
 

O segundo módulo para a análise foi desenvolvido com o objetivo de perceber 

aspectos textuais dos perfis analisados. Para isso, foram construídos oito códigos para 

identificar características dos textos analisados: 1) verificar alusão a características físicas e 

aspectos estéticos (altura, peso, tipo de pele, cabelos, escolhas de roupas e maquiagem, 

preocupações com o corpo (dietas, exercícios físicos), afirmações de beleza); 2) averiguar 

referências à idade e sua conotação; 3) identificar referências heteronormativas; 4) verificar a 

presença de adjetivos que expressem feminilidade; 5) perceber possíveis justificativas e juízo 

de valor a características fora da “normalidade feminina”; 6) referências à esfera doméstica; 

7) identificar alusões à “mulher comum” para aproximar o leitor da personagem criando 

empatia; 8) verificar referências à intelectualidade das mulheres que compõem os perfis. 

O primeiro código tem como objetivo perceber como, se e de que maneira a revista 

Tpm,em seus perfis, faz referências às características físicas e estéticas das personagens. Para 

isso, seguiremos sete categorias: se menciona ou descreve características relativas a aspectos 

físicos, como peso, tipo de pele, cabelos; se menciona ou descreve características referentes à 

altura; menciona ou descreve características referentes à maquiagem utilizada pela 

personagem do perfil; menciona ou descreve características relativas ao estilo de roupas 

preferidas pela personagem do perfil; se menciona ou descreve a postura física; menciona ou 

descreve preocupações com o corpo, como dietas e exercícios físicos praticados; se menciona 

ou descreve algo sobre a beleza da participante. Esse código permite que observemos a 

importância do aspecto físico nos perfis e como essas menções estão alinhadas ou não com a 

proposta editorial da publicação, de retratar mulheres distintas em relação às outras 

publicações do mercado de revistas destinadas ao público feminino. 

O segundo código intenciona verificar alusões à idade das mulheres que compõem os 

perfis e percebendo, quando feitas, se possuem viés positivo, negativo ou neutro. Procuramos, 

através do terceiro código, menções heteronormativas, localizando onde e de que maneira os 
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relacionamentos são abordados e qual a importância e destaque conferido a eles. No quarto 

código que foi estabelecido, procuramos identificar adjetivos e expressões utilizadas ao longo 

dos perfis que expressam feminilidade. Antagônico a este, o quinto código tem o objetivo de 

localizar como são atribuídas – e se são justificadas – características que parecem estar à 

margem daquilo que se espera de uma mulher conservadora e tradicional. O sexto código visa 

identificar se a mulher contemporânea retratada na Tpm ainda desempenha compulsoriamente 

atividades típicas da esfera doméstica. O sétimo código tem como fim perceber o esforço da 

revista em aproximar a mulher do perfil com a leitora, através de alusões ao fato de ser uma 

“mulher comum” e outras tentativas de estabelecer esta relação de empatia. O último código 

foi instituído para localizar os atributos intelectuais das personagens que compõem os perfis 

analisados. 

Tabela 4 – Códigos e categorias estabelecidos para a Análise de Conteúdo dos perfis da 

revista Tpm. 

Códigos e Categorias 

Código 1: Características Físicas C1 
Menciona ou descreve características referentes a forma física – peso, tipo de 
pele, cabelos 

1 

Menciona e/ou descreve características referentes à altura 2 
Menciona ou descreve características referentes à maquiagem utilizada pela 
personagem do perfil 
Menciona ou descreve características do estilo de roupas preferidas pela 
personagem do perfil 
Menciona ou descreve a postura física 
Menciona ou descreve preocupações com o corpo (dietas, exercícios físicos) 
Menciona ou descreve a beleza 
 

3 
 

4 
 

5 
6 
7 

Código 2: Valoração da idade 
Positivo 

C2 
1 

Negativo 2 
Neutro 
Não se aplica 

3 
4 

  
Código 3: Referências heteronormativas C3 
Aplica-se  1 
Não se aplica 2 
  
Código 4: Adjetivos que expressem feminilidade C4 
  
Código 5: Características divergentes quanto à feminilidade C5 
  
Código 6: Referências à participação feminina na esfera doméstica C6 
Positiva 1 
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Negativa 2 
Neutro 3 
Não se aplica 4 
  
Código 7: Empatia com a leitora através da desmistificação da personagem 
 
Código 8: Referências à formação intelectual 

C7 
 

C8 
 

      A partir da definição do corpus, assim como da elaboração dos códigos, partimos para a 

Análise de Conteúdo a fim cumprir os objetivos propostos inicialmente para esta pesquisa. 

4.4 Análise dos dados 

 Esta seção tem como finalidade realizar efetivamente a Análise de Conteúdo dos 11 

perfis publicados nas oito edições da revista Tpm, publicadas entre agosto de 2013 e agosto de 

2014, que se enquadram nas categorias previamente esclarecidas para compor o corpus. A fim 

de obter mais clareza, organizarmos os subcapítulos primeiramente por módulos e, depois, 

pelos códigos, referindo exemplos das revistas nos casos de maior incidência, assim como 

trazendo outros aspectos que foram considerados pertinentes.  

4.4.1 Perfil das mulheres 

 O módulo 1 tem como objetivo, de maneira simples, perceber características básicas 

das mulheres que compõem os perfis da revista Tpm. Sendo assim, analisamos os 11 perfis 

que integram o corpus desta pesquisa. 

 Das 11 mulheres que compõem os perfis analisados, todas são brancas. Seis delas são 

atrizes, duas estão na categoria jornalista, apresentadora, repórter, uma é atleta, e duas estão 

na categoria outros, sendo elas Andrea Neves, personagem do mundo da política, e Poliana, 

cuja história remete ao tráfico de drogas.  

Sobre a faixa de idade das participantes dos perfis, três delas têm de 15 a 25 anos. A 

maior incidência é de 26 a 35 anos, onde encontramos quatro participantes dos perfis; de 36 a 

45 anos contam com duas representantes, a mesma incidência de 46 a 55 anos. Dos 11 perfis 

analisados, cinco são capa da referida edição.  

Os dados podem ser conferidos nas tabelas 5, 6, 7 e 8. 

Tabela 5 – Sobre a raça das personagens dos perfis (por característica e ocorrência). 

C1: Raças das mulheres dos perfis 
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Branca 

Preta 

Parda 

Amarela 

Indígena (se indígena: Etnia e língua falada) 

11 

0 

0 

0 

0 

 

Tabela 6 – Sobre a profissão das mulheres que compõem os perfis da revista Tpm. 

C2: Perfil profissional 

Atriz 6 

Jornalista, apresentadora, repórter 2 

Atleta 1 

Outros 2 

 

Tabela 7 – Faixa de idade das mulheres que compõem os perfis. 

C3: Faixa de idade 

15 a 25 anos 3 

26 a 35 anos 4 

36 a 45 anos 2 

46 a 55 anos   2 

 

Tabela 8 – Personagem do perfil é capa da publicação. 

C4: Perfil presente na capa 

Aplica-se 5 

Não se aplica 6 

 

4.4.2 Referências a características físicas 

 A veneração a características físicas em revistas femininas pode ser percebida ao 

longo da história dessas publicações. Na contemporaneidade, a maioria das capas de 

publicações para o público feminino traz mulheres em roupas justas e curtas, que salientam 

seus corpos magros, com muito uso de maquiagem e cabelos impecáveis. Embora não seja o 

objeto de análise, cabe apresentarmos a primeira capa da revista Tpm que compõe o nosso 

corpus por acreditar que ela traz referências importantes para os dados coletados nesse 

código, assim como esclarece aspectos da proposta editorial da revista. 

A capa da edição 134, de agosto de 2013 – a primeira do corpus dessa pesquisa – traz 

a atriz Alice Braga em um maiô preto, com maquiagem bastante destacada, cabelos 
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esvoaçantes em clara referência ao lugar-comum das capas de revistas femininas. As 

manchetes são: A cura definitiva para a TPM ;-); 17 truques de beleza de Alice Braga (quase 

tão bacanas como uma plástica!); 274 roupas incríveis para virar outra pessoa; Fique mais 

magra que a sua melhor amiga; Horóscopo da dieta: descubra o alimento funcional do seu 

signo; Exclusivo: 100 maneiras de segurar seu homem; Como gabaritar o teste do sofá; 

Bulimia do Bem: a hora certa de botar pra fora; Bumbum de aço: ele quer e você vai ter (em 

apenas 10 minutos!!!). Ao virar a capa, encontra-se Alice Braga em roupas mais casuais, 

sorridente, com expressão mais leve, acompanhada da chamada: Pra que mentir? Pergunta: 

por que se mente tanto para as mulheres quando o assunto é beleza, moda, relacionamento 

ou, para dizer a verdade, qualquer coisa?. A capa dessa edição nitidamente provoca as outras 

revistas do mercado editorial feminino, e reitera a disposição da revista Tpm de abordar de 

outra maneira a mulher contemporânea. No entanto, percebemos que estes atributos físicos 

que vieram em tom de irônico na capa, aparecem – não tão explicitamente – nas páginas da 

revista. 

Durante a leitura dos 11 perfis selecionados, encontramos 35 referências diretas ao 

aspecto físico das personagens das matérias, com alusões às características físicas em todos os 

perfis analisados. Compreendemos como referências às características físicas todas as 

menções a peso, altura, quantidade de maquiagem, postura, preocupações com o corpo e 

roupas utilizadas. 

Tabela 9 – Referências a características físicas  

C1: Referências a características físicas 

Categorias Total 

Menciona ou descreve características referentes a forma física – peso, tipo de pele, 
cabelos 
 

8 

Menciona ou descreve características referentes à altura 
 

3 

Menciona ou descreve características referentes à maquiagem utilizada pela 
personagem do perfil 
 

7 

Menciona ou descreve características do estilo de roupas preferidas pela 
personagem do perfil 
 

7 

Menciona ou descreve a postura física 
 

3 

Menciona ou descreve preocupações com o corpo (dietas, exercícios físicos) 
 

4 
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Menciona ou descreve a beleza  3 
Total: 35 

 

As referências às características físicas das personagens dos perfis sempre ocupam 

lugar de destaque. Geralmente, estão na abertura, explicando a maneira como ela chegou 

vestida e maquiada para a entrevista. Os perfis, que têm em média de quatro a seis páginas, 

são sempre bastante ilustrados, de modo que não são muito extensos no que diz respeito aos 

seus textos. Sendo assim, é bastante expressivo o espaço dedicado a relatar para a leitora as 

características da aparência física, percebendo-se que a incidência destes aspectos é muito 

maior comparativamente aos que indicam referências a formação intelectual das personagens. 

O perfil da edição 138, de dezembro de 2013/janeiro 2014, de Laura Neiva, é o que 

mais faz referências ao aspecto estético da atriz. Para ilustrar, destacamos duas passagens do 

perfil de seis páginas, sendo quatro totalmente ocupadas por fotografias: 

Coçando os olhos com os dedos limpos de esmalte e de cutículas roídas, ela não 
tenta disfarçar a cara de sono quando nos recebe em um apartamento de janelas 
enormes no bairro de Higienópolis, em São Paulo. [...] Do segurança do shopping ao 
motoqueiro que abre passagem no sinal, Laura cativa pelos traços de menina, pela 
postura de bailarina e, depois, pela voz rouca – naquele dia, mais rouca que o 
comum. (Revista Tpm edição 138, p.46). 

Além desses dois exemplos citados, durante o perfil, constatam-se muitas outras 

referências à beleza da atriz, sempre destacando aspectos como delicadeza, a beleza pura e 

jovial. Essa temática é a predominante na matéria, destacando-se mais do que as referências à 

história de vida e a trajetória profissionais de Laura Neiva. 

Seguindo as referências à pureza da beleza da personagem, na edição 140, de março de 

2014, encontramos o perfil de Bruna Marquezine, que foi a capa da publicação naquele mês. 

Neste, também foram localizadas referências associadas à sua beleza e jovialidade: “Já passa 

das 9 da noite e as benesses dos 18 anos saltam de cada covinha, cada sorriso, cada curva do 

seu 1,70 metro.” (Tpm, edição 140, p.42). No perfil de seis páginas – em que quatro são 

ocupadas por fotografias da atriz –, encontramos também referências ao cuidado com o corpo, 

dizendo que ela, pela jovialidade, ainda não precisa pensar em regimes, “come que nem 

formiga”, mas talvez aos 20 anos deva começar a se preocupar com isso.  

A preocupação com dietas e atividades físicas tem destaque na edição 135, de 

setembro de 2013, já que a referida publicação tem como tema central Comida e culpa: por 

que nossa relação com a comida é tão neurótica?. A edição contou com duas capas diferentes 
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em circulação: uma trazia a cantora Preta Gil, entrevistada nas Páginas Vermelhas. A outra 

estampava Tatá Werneck, atriz que compõe um dos perfis da edição. Em virtude da temática 

da revista, a questão do cuidado com a alimentação foi pautada editorialmente, aparecendo 

muitas vezes no perfil de Tatá Werneck. Em cinco páginas e duas exclusivamente de texto, a 

atriz é definida fisicamente como fisicamente “mignon, de pouco mais de 1,60 metro e talvez 

uns 50 quilos” (Tpm, edição 135, p.47). O trecho onde se descreve a atriz fisicamente inicia a 

abordagem das preferências de atriz em relação à alimentação, sendo que o destaque no centro 

da página é “já comi um quilo num bufê, não tenho medo de engordar. Meu medo é ficar 

amarga”.  

A mesma edição também conta com o perfil de Penélope Nova, cujo tema central é a 

mudança de hábitos da ex-apresentadora, ficando claro já no subtítulo: “Há dez anos, 

Penélope Nova deixou a gula de lado e adotou uma dieta super-radical em nome do corpo que 

ela considerava ideal. Hoje, aos 40 anos e megassarada, diz encontrar prazer no frango com 

batata.” (Tpm,edição 135, p.60). As fotografias – em que ela aparece de biquíni com os 

músculos em evidência, e também com uma malha de ginástica colada ao corpo – apontam o 

caminho trilhado na matéria. Ao longo do perfil, a rotina de alimentação e de exercícios de 

Penélope tem destaque, e, muitas vezes, justifica-se esse estilo de vida em virtude de, no 

passado, a ex-apresentadora ter tido peso mais elevado ou não gostar muito de sua aparência:  

Com 40 anos completados há um mês, a ex-apresentadora e agora blogueira 
Penélope Nova diz nunca ter se sentido bonita. Mas, usando uma superminissaia 
jeans, regatinha branca e um tamanco com salto 12 de madeira, está mesmo mais 
bonita e sarada do que nunca. (Tpm,edição 135, p.60) 

Era a gordinha simpática da turma, só comia pão francês, queijo amarelo e suco de 
laranja. Mas tinha disciplina: começou a freqüentar academia de ginástica aos 13 
anos e nunca saiu. (Tpm,edição 135, p.62) 

Por ser pauta da edição, a relação com a alimentação e a consequente preocupação em 

ser magra fica evidente. Sendo assim, mesmo que a publicação escolha um viés um pouco 

diferenciado para abordar questões alimentares, afirma que ter o corpo em forma é o que 

confere beleza às mulheres. 

Outros dois casos interessantes por suas referências à aparência física das participantes 

são os perfis de Leticia Bufoni e Andrea Neves. Leticia Bufoni é skatista, vencedora de 

importantes campeonatos do esporte, e primeiro lugar no ranking feminino. O perfil está 

centrado nas dificuldades que ela teve para ser aceita no esporte em virtude de seu gênero, 

mesmo com muita habilidade. Relatando as experiências da atleta, refere-se muitas vezes às 
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suas características estéticas como uma aparente justificativa ao esporte que pratica, que é – 

de maneira conservadora – mais aceito e exercitado pelo público masculino.  

Vestindo calça jeans preta, camiseta de patrocinador e tênis licenciado que leva o 
seu nome, ela é pequena e magrinha. Tem ar adolescente e fala calma, que contrasta 
com a energia e impacto de manobras. “Meu skate é agressivo, não técnico. Desde 
pequena, toda escada que via na rua tentava descer. É meu estilo”. (TPM, edição 
139, p. 45). 

Neste trecho, é possível perceber uma tentativa de justiçar o estilo de se vestir de Leticia, com 

roupas não “femininas” ao dizer que ela é pequena, magra, que tem a fala calma. A revista 

parece tentar imprimir na atleta uma delicadeza. Isso também fica evidente em um trecho do 

perfil que inicia com o subtítulo Cabelo e Make, e que começa dizendo que “apesar do estilo 

largado – que, claro, às vezes é friamente calculado –, Leticia não deixa a vaidade de lado. 

“Se eu chegar toda maquiada num campeonato, todo mundo vai tirar barato da minha cara”, 

ressalta. Mas, fora das competições, não dispensa cabelo bem arrumado e maquiagem”. 

Novamente, a revista escolhe destacar – em um perfil com texto mais enxuto que a média dos 

demais – a importância que a mulher dá para maquiagem, penteados de cabelo e roupas, 

ocupando um espaço relevante em um perfil de uma atleta campeã mundial para falar sobre  

essa temática. É claro, cabe a ressalva, que Leticia, assim como as demais entrevistadas, 

falaram sobre o assunto. No entanto, pautar a temática e optar por inseri-la numa matéria 

mesmo depois de um processo de edição é uma escolha editorial da publicação, que julga o 

assunto interessante e pertinente para compor o perfil que vai ser lido por suas leitoras. 

O perfil de Andrea Neves, que compõe a edição 145, de agosto de 2014, também tem 

algumas peculiaridades no que diz respeito às referências aos seus aspectos físicos. Como não 

se trata de uma celebridade da televisão, mas de uma integrante de uma família tradicional da 

política brasileira, a abordagem é diferente dos demais. A começar por não ficar claro se a 

personagem do perfil foi fonte da matéria, já que não há nenhuma citação direta de sua fala, 

recurso utilizado nos outros perfis. No entanto, uma similitude permanece: referências ao 

aspecto físico. Paralelo a uma retomada cronológica de sua vida, ela é definida como “sem 

graça” por uma antiga funcionária do Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas 

Gerais (Servas). Na sequência, a revista cita as preferências de Andrea Neves ao se vestir: 

“agarrada a um estilo clássico, ela nunca ousa desfilar peças que revelem um pouco de 

sensualidade. São sempre cortes retos, com numeração um pouco maior, cores neutras que a 

deixam com visual senhoril.”. Cabe ressaltar que a edição de agosto de 2014 da revista 

contemporiza a eleição presidencial, na qual seu irmão, Aécio Neves, foi candidato pelo 
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Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Logo, esse é o eixo que pauta o perfil cujo 

título diz: É ela que manda. Ao longo deste, explica-se a relação com o irmão e o poder 

exercido por Andrea nos bastidores da política, já que ela é uma das principais agentes por 

trás da campanha de Aécio Neves. Ao relatar a trajetória política de Andrea – referindo-se à 

sua militância quando jovem – a revista afirma que “a virada ideológica não se refletiu no 

visual. É claro que a poderosa Andrea Neves de hoje abandonou o jeans e as camisetas 

largadas que marcavam a atitude hippie, mas está longe de ser uma mulher glamourosa.” 

(TPM, edição 145, p. 62). O destaque dado para a maneira de se vestir de Andrea Neves 

parece ter como objetivo relacionar essas escolhas ao seu modo de se portar na esfera política.  

Em um perfil de quatro páginas, sendo duas exclusivamente de texto, em um mês que 

antecede o período eleitoral, dedicar aproximadamente um terço do espaço da matéria para 

abordar o modo de vestir de Andrea acaba por ratificar a importância do tema para a revista, 

em detrimento de outras abordagens possíveis no perfil. 

4.4.3 Valoração à idade 

 Informar a idade do participante de um perfil é, sem dúvidas, um recurso frequente 

nesse tipo de matéria. Quando se refere a mulheres, no entanto, cabe ressaltar que a idade está 

envolta em mistificação. Exige-se das mulheres – mais que dos homens – que permaneçam 

jovens, negando características que imprimam sua idade real, como rugas, cabelos 

esbranquiçados. Quando jovens, ao contrário, em muitos casos são induzidas a terem uma 

postura mais séria para que pareçam mais maduras. Nos 11 perfis que compõem o corpus 

desta pesquisa, a idade apareceu em nove deles, sendo esquecida somente nos perfis de Alice 

Braga e Mel Fronckowiak. Em dois deles, os de Bruna Marquezine e o de Penélope Nova, 

aparecem mais de uma vez referências à idade. Ao total, contabilizamos 13 referências à 

idade nos perfis analisados. Deste total, classificamos como positivas quatro dessas menções; 

como negativas três; como neutras, seis; e não se aplicaram ao critério dois dos perfis. 

Tabela 10 – Valoração à idade. 

C2: Valoração à idade das participantes dos perfis 

Positivo 4 

Negativo 3 

Neutro 6 

Não se aplica 2 
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O perfil de Penélope Nova é um dos que mais se refere à idade da participante. A 

primeira menção vem no subtítulo, afirmando que aos 40 anos ela é “megassarada”; a segunda 

alusão é para dizer que, com 40 anos recém completados, ela diz nunca ter se sentido bonita – 

declaração complementada com uma descrição de suas roupas e uma afirmação da revista de 

que a ex-apresentadora está mais bonita e com o corpo mais em forma do que no passado. 

Ainda relatando sua rotina de dieta e exercícios, a terceira menção à idade dela ocorre quando 

a participante afirma que estes tiveram papel importante no sucesso em mudar seu estilo de 

vida. Como já dissemos, o eixo central da edição em que consta o perfil de Penélope Nova é 

comida e culpa. Sendo assim, a presença de Penélope – como uma mulher com um corpo 

adequado aos padrões: magro e com músculos – parece justificar-se para mostrar para a 

leitora que é possível vencer os impulsos em relação à comida e doutrinar o corpo para uma 

rotina de exercícios. Nesta perspectiva, as citações à idade da participante do perfil são 

carregadas de valorização positiva, no sentido de afirmar que, mesmo aos 40 anos, consegue 

ter uma rotina de exercícios e alimentação – assim como dito pela revista: estar mais bonita – 

do que aos 15 anos de idade. No entanto, apesar de serem feitos comentários positivos sobre a 

idade da personagem do perfil, a recorrência em citá-la ratifica o recurso ao novo, muito 

utilizado pelas revistas, como abordamos anteriormente. Mesmo através de elogios, a Tpm 

parece dizer em todo o perfil que é possível ter 40 anos e aparentar menos, através de dietas e 

exercícios, negando sinais possíveis da idade. 

Outro perfil em que a idade aparece mais de uma vez é o de Bruna Marquezine, que 

compõe a edição 140 de março de 2014. Cabe destacar que Bruna é a mais jovem das 

personagens dos perfis analisados. Deste modo, as referências à sua idade diferem das outras 

participantes. A primeira aparece já no subtítulo da matéria: “Mas é agora, aos 18 anos, na 

condição de estrela da novela das 9 e de ex-namorada do craque Neymar (pelo menos até o 

fechamento desta edição), que ela aprende o que é amadurecer no mundo nem sempre doce 

das celebridades” (TPM, edição 140, p.41). Neste caso, percebemos uma carga negativa. A 

revista parece afirmar que, antes, a atriz não tinha maturidade, carregando um juízo de valor 

sobre a idade. A segunda referência vem em tom elogioso, porém questionável: “Aos 18 anos, 

é bem mais mulher do que se espera dela.” (TPM, edição 140, p.42). Claramente, ser bem 

mais mulher do que se espera vem carregado de um tom positivo pela publicação. No entanto, 

além de, em alguma esfera, contradizer a citação anterior, fica o questionamento sobre a 
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importância desta informação e o que significa ser mais mulher e não uma menina. Assim, 

embora nitidamente se faça um elogio, afirma-se, por outro lado, que a sua condição anterior 

– de menina – teria menos valia que a de mulher. A última alusão positiva à idade de Bruna 

Marquezine está atrelada ao aspecto físico. Ao relatar que a entrevista está sendo feita em um 

horário elevado, afirma-se que Bruna mostra “as benesses dos 18 anos”, ao não aparentar 

nenhum sinal de cansaço e estar bem disposta. 

Patricia Pillar, cujo perfil faz parte da edição 137, de novembro de 2013, tem sua idade 

citada e referida de maneira pejorativa. A revista, ao afirmar que, com Patricia, o interessante 

é conversar sobre a política no Brasil, diz que não se deve perguntar como ela mantém uma 

“pele ótima” mesmo tendo 50 anos de idade. O tom acaba soando negativo, por parecer dizer 

que, na idade que dela, não poderia ter a pele que tem. Outro aspecto é que, mesmo que a 

publicação afirme que Patricia Pillar tem assuntos mais interessantes que os estéticos, ela cita 

vários aspectos referentes à esfera sentimental e da aparência física e acaba falando pouco do 

que diz ser o mais interessante de se conversar com ela. No perfil de Andrea Neves, edição 

145 de agosto 2014, também percebemos uma referência negativa à idade. Como citado 

anteriormente, no código de referência a aspectos físicos, a personagem foi definida como 

“sem graça”, seguido da descrição da escolha de roupas, e por que essas a tornam uma mulher 

sem glamour, a revista afirma que “os óculos ajudam a pesar a imagem e fazê-la aparentar 

mais que seus 55 anos”. (TPM, edição 145, p.62). A afirmação parece uma crítica à Andrea 

pelas suas escolhas de vestimenta. A crítica estende-se ao fato de, aparentemente, suas 

escolhas não serem guiadas com o intuito de aparentar uma idade menor. 

Nos casos neutros, muitas vezes, apenas é citada a idade. Um específico, embora 

neutro, se aliado ao entretítulo poderia ser considerado negativo. Todavia, este não foi o 

caminho de análise que seguimos, mas consideramos pertinente citá-lo. A idade de Tatá 

Werneck entra em uma frase neutra: “A carioca de 30 anos recém-comemorados, que aos 3 

disse à mãe que queria atuar quando crescesse (“Tenho isso gravado em vídeo”), veio do 

teatro”.  A referência à idade aparece de forma neutra, como uma informação coadjuvante à 

principal. No entanto, esta frase é a de abertura do único entretítulo que divide a matéria: 

Louca dos gatos. Outra referência neutra é a do perfil de Maria Paula na edição 139 de 

fevereiro de 2014, em que a revista afirma que ela imprime a idade que tem, embora esta não 

seja revelada com exatidão: diz que a apresentadora já passou dos 40 anos de idade. 

4.4.4 Referências à orientação sexual 
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Durante a leitura flutuante dos perfis que compõem o corpus desta presente pesquisa, 

percebemos o destaque dado para os relacionamentos das personagens. Criamos, então, o 

código relativo a referências heteronormativas, tendo em vista que, em nenhum momento, são 

expostas relações que não-heterossexuais. Dos 11 perfis analisados, em dez constam 

informações sobre o relacionamento da entrevistada. Nesses dez perfis, localizamos 16 

ocorrências de caráter heteronormativo. 

Tabela 11 – Referência à orientação sexual. 

C3: Referências heteronormativas 

Aplica-se 16 

Não se aplica 1 

 

O que pretendemos discutir sobre essas ocorrências é acerca da real necessidade do destaque 

dado aos relacionamentos das personagens dos perfis, tendo em vista que, na maioria dos 

casos, a informação está inserida em um contexto que o tornaria irrelevante. As personagens 

dos perfis são escolhidas pela sua importância e destaque em alguma área de atuação. Sendo 

assim, qual a verdadeira necessidade de evidenciar os relacionamentos das personagens, já 

que, na maioria dos casos, eles tratam de suas trajetórias profissionais. 

 No perfil de Tatá Werneck, logo no início, ao relatar a rotina atribulada da atriz – que, 

na época da entrevista, participava de uma novela na Rede Globo –, afirma que ela está 

exaustada sem tempo para comer ou namorar, já colocando como uma prioridade na 

entrevista. Poucas linhas abaixo, a revista, comentando sobre a nova situação profissional 

dela, destaca o seu relacionamento e diz que a atriz tem “o pacote completo”: 

Apesar da emissora lhe arrancar o couro, ela, a carne nova do pedaço, não reclama 
do cansaço ou da falta de tempo para cuidar da rotina de ordem íntima – falando 
nisso, ela acaba de voltar com o engenheiro Felipe Gutnik, com quem está há sete 
anos. Está feliz com o namorado, com o sucesso, com a fama, com o pacote 
completo. (TPM, edição 135, p. 44). 

Essa afirmação sobre o que é ter tudo para a mulher contemporânea, representada no 

perfil de Tatá Werneck, é normativa e excludente de todas as outras possibilidades de escolha. 

Na mesma edição, no perfil de Penélope Nova, a sua relação com o marido também ganha 

destaque. Embora um pouco mais justificada a presença desta referência – já que a ex-

apresentadora afirma que o seu marido a ajuda no seu estilo de vida, que é o assunto da 

entrevista – a maneira como é colocada lembra uma revista adolescente: “Quando conheceu o 
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marido, o empresário Marcelo Steinle – por quem se declara “com-ple-ta-men-te apaixonada” 

-, estava no começo da dieta que mudaria seu corpo” (TPM, edição 135, p.62). Nessa 

perspectiva, a escolha da revista pelo destaque parece remeter a importância que as revistas 

mais antigas davam ao romance; embora Penélope afirme que o marido é importante por 

ajudá-la na dieta de vida, o destaque para a fala silábica torna o fato da relação mais 

importante que a temática da entrevista. 

Dois casos similares, de relevância dada ao relacionamento heterossexual, são os de 

Bruna Marquezine (edição 140) e de Mel Fronckowiak (edição 145). Os relacionamentos de 

ambas têm maior destaque por se tratarem de casais em que os dois são celebridades 

midiáticas. No primeiro caso, no entanto, a atriz não se relacionava mais com o jogador de 

futebol Neymar; mesmo assim, já no subtítulo do seu perfil foi definida como “estrela da 

novela das 9 e ex-namorada do craque Neymar (pelo menos até o fechamento desta edição)”. 

Mesmo o relacionamento não existindo mais, teve maior destaque do que assuntos 

profissionais, aparecendo diretamente três vezes. Em outro trecho, quando cita o papel 

interpretado pela atriz naquele período, afirma-se que “ao mesmo tempo, virou a musa, a 

namorada, a gata do Neymar, a celebridade máxima” (TPM, edição 140, p.42). Aqui, ao 

afirmar que ela, a personagem principal do perfil, ganhou destaque pela sua relação, podemos 

perceber uma hierarquização de gêneros, justificando sua fama não primordialmente pelo seu 

trabalho, mas pela relação que mantinha. No fim do perfil, quando a revista conta os planos 

futuros de Bruna Marquezine, diz que “Depois da tempestade, pelo jeito, vem mesmo a 

bonança. Superadas as fases namorada e ex-namorada do Neymar, Bruna ganhou de presente 

da vida “a novela do Maneco”. (TPM, edição 140, p.44). No entanto, devido ao destaque dado 

ao relacionamento, mesmo que já findado, em relação a outros temas, a revista não parece ter 

encerrado esta fase ao seguir vinculando a atriz ao seu ex-namorado. 

Outro perfil em que o relacionamento teve, em muitos trechos, mais destaque que o 

próprio perfil da entrevistada foi Mel Fronckowiak. Já na abertura, como no caso de Bruna 

Marquezine, o relacionamento tem destaque: “Ídolo infantil, escritora, “miss bumbum”, 

namorada de Rodrigo Santoro e repórter especialista em roubadas do programa A Liga. Difícil 

imaginar uma pessoa com atributos tão díspares. Mas ela existe. Com vocês, Mel 

Fronckowiak” (TPM, edição 145, p.42). Neste trecho, o relacionamento foi colocado no 

mesmo patamar de sua profissão, e tratado com um atributo da personalidade da personagem 

do perfil. Durante a matéria, o relacionamento aparece outras vezes, tendo, inclusive, um 

entretítulo dedicado somente a isso: Mel & Rodrigo. Esse destaque novamente leva a refletir 
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sobre a importância do espaço dedicado aos relacionamentos em perfis curtos. Nesse caso, as 

esferas profissionais de Mel Fronckowiak – ressaltadas como muito plurais no início do perfil 

– acabam pouco exploradas, enquanto o relacionamento fica proeminente durante o perfil. 

Mel ainda afirma que não gosta de falar sobre o assunto: 

“Sim, sou namorada dele, dentre outras coisas”, ressalta. Ok. Mas conta aí o que 
pelo menos metade do Brasil quer saber: como é namorar Rodrigo Santoro? “Não 
sei” é a resposta. “Namoro o Rodrigo. O Rodrigo Santoro famoso é outro. Quando 
estamos juntos, não tem sobrenome”. (TPM, edição 145, p.46). 

Mesmo com a negativa, a revista opta por dedicar quase uma página inteira, das três 

ocupadas por texto, para o assunto, demonstrando uma escolha editorial de destaque para a 

temática. 

4.4.5 Expressões que caracterizem feminilidade  

 Este código foi concebido para localizar expressões que tenham sido colocadas nos 

textos a fim de caracterizar a feminilidade. Entendemos, assim, como expressões e adjetivos 

que, despidos de outra função, encontram-se no perfil apenas para evidenciar características 

“femininas” das personagens. 

Tabela 12 – Expressões e adjetivos com função de caracterizar feminilidade. 

C4: Expressões para afirmarem feminilidade 

Diva 2 

Musa 2 

Gata 1 

Bonita, bela 5 

Anjo 1 

Princesa 1 

Gostosa 1 

Divertida, faceira 2 
Total: 15  

 

A utilização dessas expressões parece ser um recurso utilizado pela publicação para 

afirmar a feminilidade das participantes. Essas 15 referências a palavras que caracterizam o 

“universo feminino” para a revista estão distribuídas em quatro dos 11 perfis analisados, 

sendo os de maior ocorrência o de Bruna Marquezine e Laura Neiva. As duas são as 

personagens mais jovens, com 18 e 20 anos respectivamente. Deve-se a isso, provavelmente, 

a utilização maior dessas expressões, tais como diva, princesa, musa, faceira, anjo. No perfil 
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de Laura Neiva, além das expressões contabilizadas, muitas vezes a revista a descreve com 

expressões que aludem à timidez, ficando claro em descrições como “enquanto se ruboriza”, 

ou “para os olhares na rua, sejam na calçada ou no carro da faixa ao lado, ela sorri de canto de 

boca e abaixa o olhar” (TPM, edição 138, p.48). Esses períodos, aliados às expressões 

contabilizadas, imprimem uma aura angelical à atriz, sempre utilizando referências que 

remetem à doçura, a uma postura plácida. No perfil de Bruna Marquezine, a tendência é 

semelhante, traduzindo-a como “ora moça, ora menina, ora mulher” (TPM, edição 140, p.42). 

A diferença para o perfil de Laura Neiva é que aqui são utilizadas expressões como musa, 

gata, embora persista a tendência de usar expressões como doçura, “com o rostinho de anjo 

que Deus lhe deu” (TPM, edição 140, p.42). Essas situações em que as duas atrizes têm perfis 

semelhantes – jovens, atuantes na televisão, capas de muitas revistas -, parecem temer pela 

idade das atrizes, tendo que sempre retomar a suas características joviais, por mais que ambas 

já possuam carreiras de sucesso. 

4.4.6 Características desviantes à feminilidade 

 Este código tem função complementar e antagônica ao anterior. Percebemos que, em 

alguns casos, justificam-se características que, de acordo com as escolhas textuais, parecem 

estar à margem do que se espera da mulher em referência. 

Tabelas 13 – Justificativas a características “não-femininas” 

C5: Justificativas à características “não-femininas” 

Perfis encontrados 5 

Incidência de justificativas 11 

 

Este código requer uma análise mais subjetiva, tendo em vista que a finalidade é perceber 

negações e justificativas nos textos em referência a aspectos que são contrários ao que a 

revista concebe como feminilidade. 

O perfil de Penélope Nova apresenta uma incidência clara. Ao relatar uma dieta 

radical feita pela ex-apresentadora para posar para um ensaio fotográfico, a revista afirma 

que: “Foram quatro meses de preparação, incluindo treino e dieta quase iguais aos de um 

fisiculturista em ritmo pré-competição. Ficou superseca, com baixíssimo percentual de 

gordura, muito musculosa e com seios com tamanho reduzido (ela pretende colocar prótese)” 

(TPM, edição 135, p.63). A afirmação que ela pretende colocar prótese para aumentar os seios 
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parece vir como uma justificativa depois de afirmar o tipo de corpo que Penélope tem, que, 

apesar de adotar dietas – uma exigência da contemporaneidade para as mulheres – foge do 

corpo magro e frágil, ideal para as modelos. A ex-apresentadora ostenta um corpo musculoso; 

neste sentido, a afirmação entre parêntesis de que ela pretende colocar próteses nos seios 

parece ter como objetivo justificar, através do aumento do tamanho destes, a ausência de 

feminilidade no seu corpo. 

Outro perfil onde essa justificativa à “não-feminilidade” aparece é o de Leticia Bufoni. 

Por ser skatista, esse viés do preconceito por desempenhar uma “profissão masculina” é 

percebido desde o início nas histórias relatadas, onde a atleta menciona que era chamada de 

Maria João e só brincava com meninos durante a infância. No entanto, a primeira justificativa 

sobre a suposta falta de feminilidade da personagem vem a seguir: “tem ar adolescente e fala 

calma, que contrasta com a energia e impacto de suas manobras” (TPM, edição139, p.45). 

Aqui, parece que a revista imprime que, apesar de ter um estilo radical de praticar o esporte – 

entendendo subjetivamente como masculinizado –, ela tem fala calma e ar jovial, o que lhe 

confere uma “doçura feminina”. Mais ao final do perfil, outro trecho explicita a justificativa 

do mesmo modo: “Apesar do estilo largado – que, claro, às vezes é friamente calculado – 

Leticia não deixa a vaidade de lado” (TPM, edição 139, p46). Novamente não se considera a 

profissão dela, o que seria mais adequado para a prática do esporte. Passa ao leitor a imagem 

que, mesmo que o estilo seja displicente, está envolto de vaidade, e se sua origem é a vaidade, 

pode ser considerado feminino. 

O último caso a ser ressaltado neste código encontra-se no perfil de Andrea Neves. 

Como já dito anteriormente, esse perfil torna-se particular em virtude da diferença 

profissional existente, já que a maioria das outras personagens é composta de atrizes ou 

celebridades midiáticas. Sendo assim, a maneira como a revista se refere a aspectos pessoais 

de Andrea é distinta. Sempre levantando aspectos “pouco femininos” de sua personalidade, a 

revista – ao fazer uma analogia com o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll -, 

afirma que “assim como Alice, Andrea pode ser grande e ameaçadora, quando quer 

neutralizar adversários, e miúda e dócil, como quando se dá ao trabalho de escrever cartões 

com poemas para amigos nos aniversários” (TPM, edição 145, p.62). A primeira parte (grande 

e ameaçadora) está carregada de uma esfera masculinizante, como se para manter-se no meio 

político tivesse que adotar uma postura masculina, aliada às roupas largas, expressão “sem 

glamour” e outras categorizações destacadas anteriormente. Na segunda parte, que diz 

respeito à esfera pessoal, é miúda e dócil, características que remetem a submissão, como se 
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ali pudesse ser mulher, submissa e doce, e deixar de ter uma postura firme. Essas afirmações 

acabam por ratificar estereótipos que, como vimos no início deste trabalho, remetem a 

representações que têm acompanhando as mulheres ocidentais ao longo da história. Dentre 

estas, destaca-se a concepção de que mulher não tem condições de trabalhar em alguns 

setores, a não ser quando adota uma postura masculina. 

4.4.7 Referências à esfera doméstica 

 Presente nas revistas femininas por um longo período, matérias utilitárias sobre 

afazeres domésticos compunham a principal temática abordada pelas publicações. Sendo 

assim, julgamos pertinente analisar se, nos perfis selecionados como corpus desta pesquisa, 

essas referências estavam presentes. Dos onze perfis selecionados, encontramos somente uma 

ocorrência. No perfil de Laura Neiva, a revista acompanhou um dia inteiro da atriz, indo em 

sua casa, ao salão de beleza e a um evento de moda. 

Na volta para casa, em meio ao trânsito, dá dicas de como facilitar as tarefas 
domésticas. Aconselha um ácido pra limpar casa com cachorro e água sanitária pra 
usar no banheiro, “nos cantinhos onde a sujeira acumula”. “Faxinar me ajuda a 
relaxar, cozinhar também. Sei fazer de tudo”. Tudo, tudo? “Tudo”, responde 
enquanto fura o segundo sinal seguido. A especialidade dela é feijão, “daqueles 
completos, com mil coisas dentro. Coloco tomate, calabresa legumes e como puro. 
Fica um superensopado”. (TPM, edição 138, p.48). 

A pouca ocorrência de referências a assuntos pertencentes à esfera doméstica ratifica 

que essa não é uma questão de relevância para a mulher contemporânea na concepção da 

Tpm.  A ausência dessa temática pode ilustrar o esforço da publicação em afastar de suas 

pautas temas tradicionais, servindo como estratégia de captação de leitoras distintas das outras 

publicações femininas. 

4.4.8 Empatia com a leitora através da desmistificação da personagem 

 Característica do veículo, a tentativa de criar empatia com um grupo de leitores é uma 

constante no processo de produção das revistas. Por dialogar com públicos mais específicos, 

elas objetivam sempre aproximar os leitores da publicação. Para isso, são utilizados alguns 

artifícios, como a linguagem mais casual, a fala direta com o leitor, a exposição da opinião do 

público: “uma revista trata o leitor de você, fala com ele diretamente e, às vezes, com 

intimidade” (SCALZO, 2004, p.37). Nos perfis analisados, percebemos três situações em que 

essa aproximação – da leitora com a mulher do perfil – fica evidente. 
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A primeira é no perfil de Alice Braga, quando a revista diz: “Sem nenhuma 

maquiagem no rosto, Alice Braga parece a mulher mais comum do mundo. Uma amiga nossa 

da faculdade, do trabalho. Bonita, mas comum” (TPM, edição 134, p.45). Fica evidente ao 

dizer que a atriz é bonita, entretanto comum, que a revista tenta desmistificar a aura que 

envolve a celebridade, aproximando-a da realidade da leitora, fazendo comparações com o 

quotidiano de mulheres comuns. Essa é, inclusive, um dos objetivos da revista, conforme sua 

apresentação: tratar a celebridade como mulher comum e a mulher comum como celebridade. 

A recíproca, no entanto, não é verdadeira, já que os perfis são de pessoas famosas e de áreas 

distintas. Ao usar também o recurso de “uma amiga nossa da faculdade”, a publicação 

novamente tenta aproximar-se da leitora, colocando-a no mesmo patamar da atriz que está 

sendo entrevistada. O mesmo artifício é utilizado no perfil de Tatá Werneck: “Tatá é normal, 

até demais; poderia ser uma amiga da faculdade, a prima que não mora na sua cidade, a 

namorada do seu irmão. Talvez ainda seja tudo aquilo que era antes de ficar famosa, mesmo 

porque não parece levar a personagem pra cama [...]” (TPM, edição 135, p.44). Novamente 

parece se esperar mais da postura da atriz enquanto celebridade ao dizer que ela é “normal até 

demais” e que preserve sua personalidade anterior à fama. Esse recurso acaba humanizando, 

tornando a personagem mais real diante da leitora. No perfil de Mel Fronckowiak, também se 

percebe uma tentativa direta de efetivar essa aproximação com a leitora, ao afirmar que, 

mesmo depois de cinco horas de produção para as fotos que ilustram o perfil, a repórter 

continuava sorrindo para todos da equipe, sem exceção. Ao ratificar sua simpatia da 

personagem, a revista afirma para a leitora a humanidade da personagem, deixando claro a 

ausência de “estrelismo” e aproximando a repórter da vida real. 

4.4.9 Referências à formação 

 Esse código tem como objetivo localizar referências à intelectualidade das 

participantes dos perfis, sendo entendida, assim, como menções à formação acadêmica, 

utilização de adjetivos que demonstrem inteligência e expressões que tenham essa mesma 

finalidade. 

Tabela 14 – Referências à formação intelectual 

C8: Referências intelectuais 

Perfis encontrados 7 

Incidência  15 
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Dois perfis, especialmente, tiveram o aspecto intelectual de suas participantes bastante 

exacerbado. Maria Paula, na edição 139, é o com maior ocorrência de referências neste 

sentido. Parece ser este, inclusive, o eixo central do perfil, tendo em vista a sua abertura: 

A atriz que fazia papel de boba no Casseta e Planeta você já conhece. Mas e a 
mulher que lutou para aumentar o tempo da licença-maternidade, é formada em 
medicina chinesa e, agora, apresenta um programa sobre saúde, durante o qual 
experimentou – e aprovou – os efeitos da cannabis? Está na hora de você saber, de 
fato, quem é Maria Paula. (TPM, edição 139, p. 38). 

O período que começa com “Mas e a mulher [...]” dá início ao contraponto intelectual a “atriz 

boba” conhecida pelo público. Ao apresentar sua formação, assim como as pautas pelas quais 

luta socialmente, a revista intelectualiza a atriz, conhecida por muitos anos por fazer humor 

em um programa da televisão aberta. No perfil de Maria Paula, as referências a sua formação 

e sua militância excedem as alusões aos seus aspectos físicos e estéticos. O outro perfil em 

que isso acontece de maneira predominante é o de Patricia Pillar, na edição 137 de novembro 

de 2013. Durante o perfil, sempre são ressaltados aspectos intelectuais da atriz, o que fica 

evidente na afirmativa da revista de que, mais interessante do que perguntar sobre a sua pele 

ótima aos 50 anos, é falar sobre política (embora nesse trecho a revista detenha-se falando de 

aspectos estéticos e dos relacionamentos da atriz). Um parágrafo, especificamente, parece 

existir somente para mostrar para o leitor sua face intelectualizada de Patricia: 

A vida de Patricia – como a de todos nós – funciona melhor com uma trilha sonora. 
Na véspera, tinha ido ver a banda inglesa de indie pop The XX. E quase morreu de 
tristeza ao descobrir – durante o papo – que no dia seguinte seria a estréia de 
Arnaldo Antunes. Já tinha os ingressos comprados, mas iria virar a noite gravando. 
Recentemente, dirigiu o clipe Vergonha, da cantora Marcia Castro. E o seu lugar 
preferido para ver shows é o Circo Voador. Adora exposições. Tanto que outro dia 
foi na do Stanley Kubrick – mas quando chegou lá descobriu que ela não tinha 
começado. Gosta de palestras, como das do Zé Miguel Wisnik. E assim como o 
Godot, de livros. Um dos últimos que lei foi Do que eu falo quando falo de corrida, 
de Haruki Murakami. “Eu nunca vou conseguir falar o nome dele direito!”. (TPM, 
edição 137, p. 48). 

Fica clara aqui, através do relato das preferências musicais e dos programas culturais da atriz, 

a impressão de um caráter intelectual de Patricia Pillar. Mostrar um lado intelectualizado das 

participantes dos perfis é uma marca relevante na produção da revista. Entretanto, ao não ter a 

mesma incidência que as referências estéticas, por exemplo, a publicação afirma algumas de 

suas prioridades editoriais.  

Concluída a Análise de Conteúdo, que nos permitiu perceber aspectos relevantes da 

representação da mulher contemporânea na revista TPM, passamos, a seguir, a algumas 

considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revista Tpm propõe-se a fazer um jornalismo diferenciado em relação às outras 

publicações que atuam no nicho de mercado de revistas femininas. Editorialmente, afirma que 

a sua representação de “mulher contemporânea” é mais honesta, tratando mulheres que atuam 

na mídia como anônimas, do mesmo modo que retrata mulheres anônimas como celebridades. 

É certo que algumas abordagens podem confirmar essa pretensão de ser uma publicação que 

trata de temas caros às mulheres comuns. Entretanto, percebemos ao longo desta pesquisa 

alguns aspectos contraditórios entre a proposta editorial e o “perfil de mulher contemporânea” 

da revista Tpm. 

 Para compreender o perfil de mulher contemporânea representado na revista Tpm, 

fizemos, inicialmente, uma retomada panorâmica da história da mulher brasileira, atentando 

para o fim do século XIX, século XX  e século XXI. A fim de contemplar essa revisão da 

história feminina, utilizamos como bibliografia Pinsky e Pedro (2013) e Scott (1992). 

Posteriormente, para apreender a trajetória feminina, retomamos alguns aspectos dos estudos 

feministas pós-estruturalistas e estudos de gênero, através de literatura ancorada em Scott 

(1995) e Louro (2010). Concluída a retomada de estudos feministas, procuramos mapear, 

através de dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

condição socioeconômica da mulher brasileira na contemporaneidade, verificando a média de 

filhos, o modelo familiar, a relação empregatícia e taxas de escolaridade. 

 Tendo em vista o objeto empírico desta pesquisa, a revista Tpm, retomamos a história 

das publicações femininas no Brasil para compreender as peculiaridades deste tipo de 

produção. Como modo complementar a esse aspecto, elencamos algumas características 

essenciais de revista enquanto veículo jornalístico, apontando as principais diferenças em 

relação aos jornais, e as suas peculiaridades no modo de produção. Para esta finalidade, nossa 

pesquisa bibliográfica baseou-se em Buitoni (2009), Scalzo (2004), Tavares e Schwaab 

(2013). 

 Considerando a trajetória bibliográfica trilhada, realizamos uma Análise de Conteúdo 

conforme as recomendações de Bardin (1977) e Fonseca Junior (2006). Para isso, 

selecionamos inicialmente 12 edições da revista Tpm, correspondentes ao período de agosto 

de 2013 a agosto de 2014. 
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 De acordo com os códigos e categorias previamente estabelecidos, fizemos algumas 

inferências sobre a representação da mulher contemporânea realizada nos perfis da revista 

Tpm. Tendo em vista que este é um dos propósitos da revista – “A Tpm mostra como as 

mulheres brasileiras contemporâneas estão vivendo todo o seu potencial, com prazer, leveza, 

inteligência e com muita diversão” (Mídia Kit, 2014) – a problematização dos critérios 

analíticos nos permite apontar alguns aspectos acerca do estereótipo feminino contemporâneo 

construído na publicação. Segundo Bardin (1977), um estereótipo é a imagem que surge de 

forma espontânea assim que se trata de algum assunto:   

É a representação de um objecto (coisas, pessoas, ideias) mais ou menos desligada 
da sua realidade objectiva, partilhada pelos membros de um grupo social com 
alguma estabilidade. Corresponde a uma medida de economia na percepção da 
realidade, visto que uma composição semântica pré-existente, geralmente muito 
concreta e imagética, organizada em redor de alguns elementos simbólicos simples, 
substitui ou orienta imediatamente a informação objectiva ou a percepção real 
(BARDIN, 1977, p.53). 

Desse modo, ao afirmar que mostra o modo de viver da mulher contemporânea 

brasileira e ao oferecer alguns perfis específicos, a revista Tpm oferta para a sua leitora um 

modelo de mulher contemporânea, o qual buscamos identificar analisando onze perfis em oito 

edições correspondentes a um ano de publicações entre agosto de 2013 e agosto de 2014. 

 Através das leituras dos perfis e da perseguição do objetivo proposto no início desta 

pesquisa, constatamos algumas diferenças, assim como também certas similitudes, da 

proposta editorial da revista Tpm com o que de fato ela executa em seus perfis. No primeiro 

módulo proposto para a Análise de Conteúdo, examinamos que, dentro das edições 

selecionadas para o corpus, não consta nenhum perfil de mulher negra. É certo que, em outras 

seções da revista, ocasionalmente, encontramos mulheres negras, como no caso da edição 

especial de racismo. No entanto, além dessa edição, somente a edição 135, de setembro de 

2013, tem uma mulher negra na capa: a cantora Preta Gil, que dividiu a capa com a atriz, 

personagem de um dos perfis analisados, Tatá Werneck. Esse aspecto demonstra que as 

mulheres contemporâneas retratadas na revista Tpm são majoritariamente brancas.  

Ainda no primeiro módulo, percebemos que a afirmação de que pretende retratar 

mulheres famosas como mulheres comuns, e mulheres comuns como celebridades, não se 

cumpre. Apesar do esforço – que apontamos no código sete do módulo dois – de aproximar a 

personagem do perfil da leitora, o fato de somente um dos perfis27 não ser de uma celebridade 

                                                             
27 Esse perfil é de Poliana, na edição 136 de outubro de 2013. Poliana é um nome fictício utilizado pela revista 
para contar a história de uma traficante de drogas de classe média. 
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midiática confirma que o olhar da publicação está orientado para as mulheres contemporâneas 

que ocupam determinados espaços, restritos às demais. A faixa etária da mulher 

contemporânea retratada nos perfis da revista é condizente com a faixa etária da leitora da 

publicação, já que 60% das leitoras têm entre 26 a 35 anos de idade, e quatro dos onze perfis 

correspondem a mulheres nessa mesma faixa etária, sendo a mais incidente nos perfis. 

 No segundo módulo da análise, abordamos questões textuais dos perfis, e, através de 

códigos e categorias estabelecidas anteriormente, buscamos dados que contribuíssem para a 

consecução do objetivo. Foi percebido, assim, que referências aos aspectos físicos e estéticos 

das participantes dos perfis têm muito espaço. Embora na capa da primeira edição que 

trabalhamos no corpus a revista faça uma crítica às publicações femininas, especialmente em 

relação à demasiada preocupação destas com o corpo, em seus perfis ela também reafirma 

estereótipos estéticos. A mulher reproduzida na Tpm realmente não utiliza tantos artifícios, 

como estampar as fotografias carregada de maquiagem, e outros recursos recorrentemente 

utilizados em outras publicações. No entanto, todas as personagens dos onze perfis 

trabalhados são magras e brancas, e, a todo instante, ratificam-se seus atributos de beleza 

através de uma aura “naturalmente bela”, já que, por muitas vezes, relata-se a utilização de 

pouca maquiagem, de roupas casuais, da doçura e do encantamento provocado pela 

personagem. Deste modo, percebemos que o estereótipo estético de “mulher contemporânea” 

da Tpm está ancorado na beleza natural de mulheres magras, brancas e, em sua maioria, 

famosas. No segundo código, percebemos as referências às idades das participantes. Como já 

dito, a faixa etária de maior predominância coincide com a faixa etária mais representativa de 

leitoras: 26 a 35 anos. No mais, alguns perfis deram mais destaque para a idade, como o de 

Bruna Marquezine e Penélope Nova. De modo geral, equilibram-se as referências positivas e 

negativas. 

 No terceiro código do segundo módulo, destacamos as referências heteronormativas, 

entendidas assim em virtude do destaque dado a elas durante os perfis. Dos 11 perfis 

analisados, em apenas um não foram encontradas referências heteronormativas, e, ao total, 

consideramos 16 menções. Percebemos, assim, que a mulher contemporânea com quem a 

Tpm dialoga, é heterossexual, já que, muitas vezes, os perfis versaram mais sobre o 

relacionamento da personagem do que sobre sua carreira profissional ou pelo motivo que a 

levou estar naquele perfil. Os códigos 4 e 5 foram estabelecidos de maneira complementar e, 

ao mesmo tempo, antagônica. Primeiramente, mapeamos adjetivos e expressões que, despidos 

de funções mais relevantes, encontravam-se no texto apenas para atribuir feminilidade para as 
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personagens. Destacamos assim o uso recorrente de termos como “diva”, “musa”, “bela”, 

“gata”, “princesa”, “anjo”, “gostosa”. Registramos também, com o mesmo fim, expressões 

que pareciam tentar conferir delicadeza e uma esfera plácida para as personagens, como 

quando afirmam que Laura Neiva “ruboriza-se” e “sorri de canto de boca e abaixa o olhar”. A 

mulher contemporânea da publicação parece ser contida com a sua beleza natural. No código 

seguinte, buscamos possíveis justificativas quanto a aspectos que não estão contemplados no 

estereótipo destacado através desses adjetivos e expressões de feminilidade. Sendo assim, em 

cinco perfis, encontramos 11 trechos onde se justificam aspectos da personalidade das 

personagens. A mulher contemporânea da Tpm, então, pode ter aspectos “não-femininos”, 

desde que justificados por alguma característica mais “essencialmente feminina”. Exemplo 

disso é o perfil de Penélope Nova, ao dizer que ela fez uma dieta que a deixou magra e muito 

musculosa, ponderar relatando entre parêntesis que ela pretende aumentar o tamanho dos seus 

seios. Fica, na leitura, a impressão de que a frase podia ser construída da seguinte maneira: 

“apesar de ser musculosa, deseja aumentar os seios”, o que lhe conferiria mais feminilidade.  

 O sexto código tinha como objetivo perceber referências à esfera doméstica. Somente 

um caso foi encontrado, e, mesmo assim, era bastante deslocado dentro do perfil, não tendo 

muita relevância e destaque. Sendo assim, constatamos que essa não é uma temática 

condizente com a mulher contemporânea da Tpm, assim como não é um assunto de interesse 

pelas leitoras da revista. No sétimo código, apreendemos tentativas de efetuar uma relação de 

empatia com a leitora, através da desconstrução das personagens dos perfis. Ao chamar as 

personagens de “mulher comum”, “nossa amiga da faculdade”, “namorada do seu irmão”, a 

revista humaniza essas mulheres, torna-as próximas da realidade da leitora, como quem diz 

que essa mulher, a celebridade do perfil, é tão interessante quanto a própria leitora e suas 

amigas, e que é assim que ela vai ser tratada (embora a leitora nunca seja personagem de um 

perfil da revista). Por fim, no último código buscamos referências á intelectualidade das 

participantes. Dos 11 perfis analisados, em sete foram encontradas menções à formação 

acadêmica, preferências culturais, políticas, sociais, adjetivos e expressões que conferem 

inteligência às personagens dos perfis. Contabilizamos, no total, 15 alusões a atributos 

intelectuais nos perfis. Julgamos ser este um número relevante; entretanto, cabe salientar que 

fica bem aquém das 35 referências a aspectos estéticos e físicos, e também das 16 referências 

heteronormativas localizadas anteriormente. 

 Sendo assim, mapeamos através de dados quantitativos o perfil de “mulher 

contemporânea” construído pela revista Tpm. Ainda que tenhamos selecionado seções 
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específicas da publicação – outros enfoques podem trazer variações ou novas questões para a 

análise em futuras pesquisas –, os atributos deste estereótipo de mulher contemporânea 

construído nos perfis da revista Tpm são: raça branca, heterossexualidade, magreza – ou corpo 

condizente com as “normas sociais”, não aparecendo nenhuma mulher acima do “peso ideal” 

–, beleza natural, inteligência, feminilidade e pouco interesse na esfera doméstica.  
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