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RESUMO 

 

Para realizar o seguinte estudo foram aplicadas técnicas de estudo de recepção, com o 

objetivo de compreender quais os sentidos dados pelas leitoras da revista Gloss e como elas se 

apropriam das informações produzidas nas editorias Capa e Sexo, visando entender a maneira 

como elas fazem uso das informações que consomem. Através da pesquisa buscou-se ampliar 

o conhecimento a respeito das mediações dos fatos culturais que permeiam o processo de 

consumo do produto jornalístico.  Foi escolhida a revista Gloss como objeto de estudo, pois 

ela trabalha com uma linguagem simples e textos acessíveis. Para realizar este trabalho, o 

quadro teórico foi formado por estudos de recepção, mediações, comunicação, cultura, 

consumo, jornalismo de revista, sexualidade e identidade cultural. Autores como Marília 

Scalzo, Stuart Hall, Jorge Duarte, Antonio Barros , John Thompson, Mauro Wilton de Souza 

e Nilda Jacks dão sustentabilidade à esta proposta. O percurso metodológico baseou-se em um 

estudo de recepção formado por grupo focal, sendo esta uma pesquisa qualitativa que mostra 

aspectos de um grupo particular e tenta compreender o conteúdo analisado e de que maneira 

este meio de comunicação se insere no cotidiano das jovens santamarienses. 

  

Palavras-chave: Jornalismo de revista; Recepção; Gloss. 

 

 

ABSTRACT 

 

To perform the following study,  techniques of reception were applied in order to understand 

what the readers mean about reports from  Gloss magazines and how they absorb the 

information produced by the editorial staff and Sex Cover., aiming to understand how they 

use the information that they consume. Through research, we intend to expand the knowledge 

about the mediations of cultural facts that underlie the consumption process of journalistic 

products. Gloss magazine was chosen as study object because it works with simple and 

accessible texts. To perform this work, the theoretical framework consists of reception 

studies, mediation, communication, culture, consumption, magazine journalism, sexuality and 

cultural identity. Authors like Marília Scalzo, Stuart Hall, Jorge Duarte, Antonio Barros, John 

Thompson, Mauro Wilton de Souza and Nilda Jacks gives sustainability to this proposal. The 

methodological approach is based on a study of reception formed by a focus group, been  a 

qualitative research which try to show aspects of a particular group and try to understand the 

contents analyzed and how this media is inserted into the everyday of girls who live in Santa 

Maria – RS. 

 

Keywords: Magazine journalism; Reception; Gloss. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho analisou o consumo da revista Gloss pelas jovens santamarienses, 

além de entender a forma como a revista opera, induzindo o consumo juvenil e a forma como 

as jovens podem ser capturadas pelo apelo midiático, interferindo nos seus modos de ser e 

estar dentro das representações de consumo. Dessa forma, foi estudado a recepção da revista 

Gloss pelo público feminino e os sentidos que ela atinge nas leitoras que residem em Santa 

Maria e se descobriu as estratégias que a revista usa para que haja essa interação e, 

principalmente, como estabelece um vínculo com as leitoras.  

A revista aborda temas como moda e comportamento apresentando as últimas 

tendências de roupas e maquiagem eoutros assuntos como beleza, empregos, viagens, cabelos, 

remédios, cirurgias plásticas, homens, etc. A reportagem sobre sexo, analisada neste trabalho, 

relata narrativas do cotidiano vivido pelas próprias leitoras e algumas possíveis soluções 

dadas por especialistas da área de saúde (ginecologistas, psicólogos, dermatologistas, 

sexólogos, etc). 

A editoria da capa tornou-se relevante para o estudo, pois cada mês ela apresenta 

alguma personalidade famosa e dentro da revista, uma entrevista de cunho jornalístico, na 

qual pessoas famosas falam de sua vida pessoal e profissional de forma informal. Nesse 

sentido, foi analisado como o público feminino se relaciona com os temas abordados pela 

Revista Gloss nas editorias de Capa e Sexo e quais os sentidos construídos a partir de tal 

recepção, as respostas de cada leitora, a partir de um Grupo Focal, onde estas explicam o 

porquê se identificam com a revista Gloss, ou seja, como a recepção entende que os textos 

que a revista publica são atrativos. 

Para esta pesquisa, foram escolhidas aleatoriamente três edições da revista Gloss; as 

edições número 55 (abril de 2012), número 56 (maio de 2012) e numero 59 (agosto de 2012). 

Os objetos foram recortados e optou-se pela realização de um Grupo Focal. A partir dos 

apontamentos feitos ao longo da pesquisa, compreendeu-se quais são os sentidos dados por 

oito mulheres de faixa etária entre 22 e 36 anos, que leêm mensalmente as partes da revista 

que serviram de material observável. Através da pesquisa, ampliamos o nosso conhecimento a 

respeito das mediações, ou seja, dos fatores culturais que permeiam o processo de consumo 

do produto jornalístico.  

Foi possível avaliar a importância da revista, tanto na editoria “Gloss capa” que todo 

mês estampa alguma personalidade famosa e uma entrevista que fala sobre sua vida e carreira, 
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quanto na editoria “Gloss sexo” que aborda os problemas sexuais vividos por muitas 

mulheres.  

Diante de tal panorama, apresenta-se a pesquisa na seguinte estrutura: no primeiro 

capítulo, faz-se um estado da arte, ou seja, uma consulta bibliográfica a fim de compreender 

alguns conceitos teóricos que foram se fazendo necessários para poder aplicar as técnicas de 

pesquisa e, também, para compreender os processos de comunicação e recepção junto às 

leitoras do objeto analisado. Foram utilizados como autores basilares Jacks (1999), Martín-

Barbero (1987), Scalzo (2004), entre outros.  

O segundo capítulo trata da descrição do objeto e da história e constituição da Revista 

Gloss. Com base no site e em pesquisas via internet, foi elaborada uma pequena análise sócio-

histórica da revista. No capítulo três, mostra-se o percurso metodológico utilizado para a 

realização da pesquisa. Como fundamental para a execução do estudo, optou-se pela aplicação 

de um Grupo Focal, para que a partir dos Estudos de Recepção, se pudesse entender os 

sentidos dados pelas leitoras e as apropriações que elas fazem no seu cotidiano a partir do 

consumo midiático, entre outras técnicas de investigação. No capítulo seguinte, para a análise 

das revistas, tabelas foram usadas para apresentar melhor todas as páginas investigadas. 

Em seguida, no quarto capítulo, escrito com base nas discussões teóricas partiu-se para 

o estudo de recepção. O próximo passo foi organizar uma seleção das mulheres que leem a 

revista mensalmente, pretendendo compreender o contexto dos receptores, a partir de relatos e 

experiências vivenciadas por elas. 

Essa é a razão pela qual foi decidido realizar um estudo de recepção, uma vez que esse 

método de pesquisa viabiliza estudar os lugares em que surgem as construções de sentido e 

onde se configura a materialidade social e a expressividade cultural do meio de comunicação. 

A partir das entrevistas foi desenvolvida uma análise com as informações apuradas nos 

estudos de recepção. Neste capítulo, também buscou-se apresentar as receptoras a partir do 

seu contexto. Foi traçado o perfil de cada leitora que participou da pesquisa. Ainda neste 

mesmo capítulo, foi possível analisar o material que foi coletado através das entrevistas. O 

quinto capítulo é destinado para as considerações finais, nas quais pode-se compreender a 

recepção através das mediações. 
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2 APORTE TEÓRICO PARA REALIZAÇAO DA PESQUISA 

 

2.1 COMUNICAÇÃO, CULTURA E CONSUMO 

 

Nas pesquisas de recepção, os estudos culturais são representativos, pois investiga-se 

fatores diretamente ligados ao receptor e as práticas sociais utilizadas por cada indivíduo. Os 

debates que abrangem o socioeconômico, político e cultural de um sujeito tende a reforçar as 

percepções destes receptores sobre o mundo em que vivem. 

Martín-Barbero (1987) acredita que a análise do espaço cultural requer muito mais que 

introduzir um tema a mais num determinado espaço. Primeiramente, é preciso focar no lugar 

onde se produz sentido, e com isso, analisar os processos econômicos e políticos, e os seus 

respectivos efeitos na sociedade.  

Os conflitos que remetem à comunicação, são tratados no campo dos processos 

socioculturais, como sugere Martín-Barbero (1987) em relação às mediações. O estudo destes 

fenômenos da comunicação consiste em ser discutido e aprofundado a partir das próprias 

mediações. A partir das instituições, organizações e sujeitos, a abordagem destes estudos 

atravessa o campo da comunicação, de acordo com as diversidades culturais e a 

temporalidade social. 

As perspectivas teóricas apresentam ainda mais definições de estudos culturais. O 

termo “cultura” é polissêmico, sendo assim, pode adquirir um ou mais sentido, e mesmo 

assim não atribuir uma definição que melhor se adapte nos estudos culturais. Foi com a ajuda 

dos Estudos culturais que a cultura passou a ser entendida e estudada como a representação 

dos costumes de uma população, a forma como estes praticam suas atividades no cotidiano, 

como realizam seus eventos artísticos, quais seus meios de entretenimento, e como eles se 

expressam. Eles representam o lado subjetivo as relações sociais, baseado nas formas 

históricas da subjetividade e ás formas subjetivas pelas quais vivemos. 

A mídia exerce influência direta na divulgação da cultura, ditando escolhas culturais e 

comportamentos sociais. O convívio intenso dos jovens com os meios de comunicação foi 

constituido num fenômeno natural que exige novas formas de adaptação. São novas formas de 

referencias para a construção da sua subjetividade que é produzida na e por meio da cultura, e 

de como estes construirão suas identidades. 

A cultura é reconfigurada com a globalização, que até então estava diretamente 

relacionada às práticas e relações estabelecidas em uma sociedade reservada em um 

determinado espaço, dentro de um contexto local e isolado. A partir de então que surge o que 
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Ortiz (1996) chama de mundialização da cultura, que está associada à conversação e 

adaptação entre as diferentes culturas a fim de propor pontos de convergência, uma cultura 

mundial de reconhecimento. O que também “não implica o aniquilamento das outras 

manifestações culturais, ela coabita e se alimenta delas” (ORTIZ, 1996, p.27).  

Nessas condições, segundo Jacks (2005), os interesses dos estudos culturais estão 

ligados nas relações entre textos, grupos sociais e contextos ou, ainda, as práticas simbólicas e 

estruturas de poder. 

A ideia de cultura, enquanto sistema de símbolos e atribuição de sentido às práticas e 

relações sociais, configura importante linha de pesquisa em comunicação e cultura. Esse tipo 

de estudo enfatiza as interações entre os meios e as práticas cotidianas vivenciadas pelos 

indivíduos ou grupos. Para fundamentar ainda mais este capítulo, é importante mencionar 

também sobre o conceito de hibridização cultural desenvolvido por Hall (2009), que explica 

como elas se influenciam mutuamente, gerando novas formas culturais em uma espécie de 

círculo vicioso e impossível de ser localizado no tempo e no espaço. “As culturas, é claro, têm 

seus “locais”. Porém, não é mais tão fácil dizer de onde elas se originam. O que podemos 

mapear é mais semelhante a um processo de repetição com diferença, ou de reciprocidade 

sem começo” (HALL, 2009, p.36). 

A “cultura” pode ser tudo o que envolve as manifestações próprias de grupos 

específicos de uma população. São as características de vida, de trabalho, de lazer, de 

engajamento político, e sociais que tornam comuns a uma sociedade. Entre tantas outras 

coisas, que são comuns a uma comunidade. “A palavra [cultura], assim, mapeia em seu 

desdobramento semântico a mudança histórica da própria humanidade da existência rural para 

a urbana...” (EAGLETON, 2005, p.10). 

Desta forma, observamos a relevância do diálogo entre a cultura e a comunicação, 

uma vez que ela se apropria de todo repertório cultural produzido socialmente, onde a cultura 

é subsidiada pelo fenômeno comunicacional. A vida social e a subjetividade dos indivíduos 

passam a ser fundamentais para se entender seu envolvimento com os meios de comunicação 

e os produtos midiáticos, já que “nesse contexto, a comunicação de massa é vista como 

integrada as demais práticas da vida diária” (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p.38). 

O fascínio dos meios midiáticos associados a bens culturais proporcionam aos jovens 

o contato com as inovações, onde são capturados facilmente por novas práticas de 

representações, favorecendo o consumo. 

O consumo está relacionada a satisfação das necessidades biológicas de cada 

indivíduo, praticando a aquisição de bens físicos e simbólicos, emocionais e culturais dos 
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sujeitos. Nas sociedades modernas a construção das identidades passa em grande parte por 

aquilo que se consome em termos de informações e produtos, todos esses elementos vão 

moldando e introduzindo o indivíduo em um determinado contexto social. 

Esta prática, nada mais é do que um espaço de trocas, uma característica de um estilo 

de vida, uma forma de exercer a cidadania. Hall (1997) concorda que o estimulo do consumo 

gera efeitos sobre as pessoas, na definição de identidade os consumidores se tornam cada vez 

mais autoconscientes, pois o conhecimento da cultura de consumo permite uma maior 

liberdade, ao usar as mercadorias que possam torná-los aquilo que desejam ser. 

Os meios de comunicação são os fatores determinantes do modo de vida das pessoas, 

pois, para estar participando da parte da sociedade em que deseja, acaba sendo necessário 

fazer parte das escolhas que esta sociedade consome, assim sustentando o mutante processo 

de socialização, humanização e de autoafirmação. 

Para entender mais sobre fatores que intervém no modo de vida dos sujeitos, dados a 

partir do consumo midiático, é necessário compreender o que Martín-Barbero (1997) 

conceitua como mediações. 

 

2.2 AS MEDIAÇÕES 

 

O conceito de “mediação” passou a ser utilizado como um processo que interfere na 

comunicação e os resultados desta sobre o indivíduo que recebe a mensagem. 

 

Assim, a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais do que de 

meios, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos, mas de 

“reconhecimento”. Um reconhecimento que foi, de início, operação de deslocamento 

metodológico para rever o processo inteiro da comunicação a partir do seu outro 

lado, o da recepção, o das resistências que aí tem seu lugar, o da apropriação a partir 

de seus usos” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.16). 

 

Para entendermos o processo, analisaremos o receptor da mensagem como um 

produtor, pois este cria sentidos a partir do que emite. 

Jacks (1999) acredita que a mediação é entendida como a conjunção de fatores que 

influenciam na organização, estruturação e reorganização da realidade onde está o receptor. A 

autora explica que a interação entre produção e recepção da mensagem produzem significados 

sociais, e o cotidiano é o melhor ambiente para abordar as mediações, pois ela consegue 

flagrar o receptor. 
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Desta forma, Jacks (1999) descreve as mediações em quatro categorias: Cognitiva, 

Estrutural, Situacional e Tecnológica.  

A Cognitiva influência na percepção e processamento dos fatores que são 

responsáveis pelo conhecimento adquirido. Para a autora, esse processo funciona como a 

absorção de informação e inserção do sistema de valores de cada pessoa. Ela pode ser 

reconhecida desde os processamentos lógicos da informação, quanto ao que diz respeito às 

crenças e valor do receptor, o que tem a ver com o conhecimento do sujeito. Compreende-se 

que a mediação cognitiva vai além da racionalidade, e está ligada à estrutura emocional e 

moral dentro de um contexto cultural particular. Essa mediação resulta das características 

individuais de cada receptor. 

A próxima mediação individual é a Estrutural, determinada pelo sexo, religião, idade, 

etnia, estrato econômico, escolaridade, e diversos elementos que tornam referencia a quem 

recebe a mensagem. Estes que podem ser princípios determinantes na maneira de agir e 

pensar de cada receptor. “Na recepção dos meios de comunicação, todos esses aspectos 

influem desde a maneira de perceber e apropriar-se, até a de elaborar a interpretação das 

mensagens recebidas (JACKS, 1999, p.54)”. 

A mediação Situacional é a que estabelece a interação com o meio midiático. Já a 

mediação Institucional é quando as instituições sociais exercem um poder sobre o receptor, 

nela mostra-se o poder e os recursos capaz de fazer com que o sujeito perceba o que o meio 

pretende transmitir. A última delas é a mediação Tecnológica, que utiliza tecnologia para 

impor sua audiência. Esta age como um mecanismo de um dispositivo eletrônico, é um meio 

que faz a interação entre a mídia e o receptor, através dos gêneros televisivos e outras 

tecnologias, como o computador, com a internet. Estas tecnologias fazem com que o receptor 

participe do processo, sendo coprodutor de mensagens e também interagindo com os outros 

emissores. 

Gómez (apud Jacks, 1999) também cita outras duas mediações pertinentes dentro do 

processo de recepção, são elas: mediação cultural e mediação de referência. A mediação 

cultural é a base de todas as outras mediações, é nela que “o consumo se efetiva e o sentido é 

produzido” (JACKS, 1999, p.57). Todas as outras mediações estão relacionadas com a cultura 

geral e subcultura que pertence o receptor. A cultura de cada sujeito e as mediações em que o 

mesmo está exposto, no processo de recepção vai além do consumo midiático. A mediação de 

referência pode ser realizada por qualquer uma das mediações, mas se caracteriza por ter um 

problema que precisa ser abordado. Isso significa que o receptor compartilha a mensagem a 

diferentes comunidades que ele pertence, a mesma pode ganhar ou perder sentido, assim 
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como pode gerar produção de novos significados ou até mesmo a reprodução dos significados 

sugeridos inicialmente. 

Estes conceitos equivalem aos conhecimentos prévios e a situação da recepção, que 

influenciam a forma como a mensagem transmitida é entendida por quem a recebe. Desta 

forma, pretende-se analisar como acontece a interação entre o meio de comunicação e o leitor. 

Para Martín-Barbero (1987), para que se possa estudar a recepção e as mediações, não 

se podem desconsiderar os aspectos importantes para tal processo. São elas, as três mediações 

principais sugeridas por ele no livro “De los medios a las mediaciones”:  

1. Cotidianidade Familiar, (lugar onde são manifestados as tensões e conflitos dos 

indivíduos, onde eles estão mais suscetíveis a codificar as mensagens que recebem). 

2. Temporalidade social (relacionada as matérias midiáticas, que remetem sentido de 

acordo com o tempo e o gênero). 

3. Competência cultural dos sujeitos (noção de cultura e significação social, está 

relacionado com o que é produzido e reproduzido pela mídia). 

Já numa outra abordagem a respeito das mediações, Gomes e Cogo (1998) conceituam 

as mediações a partir de Orozco Gómez (1996). Neste sentido, ele afirma que elas estão 

relacionadas à cultura, política, etnia, economia, meios, gênero, idade, instituições, condições 

situacionais e contextuais, classe social e movimentos sociais. Orozco Gómez (1996) acredita 

que as mediações provêm da mente, desde as emoções até as experiências. 

A cultura de cada indivíduo e as mediações em que ele está exposto vai além do 

consumo midiático, no processo de recepção. Sendo assim, as mediações trazem a hipótese de 

que a recepção não acontece apenas no momento do consumo. 

De acordo com Cogo (2008) as mediações acontecem através do processo de 

recepção, assim como as experiências individuais e coletivas de cada sujeito e não somente a 

partir dos meios ou pelas mensagens apresentadas por eles. Nos estudos de recepção é 

necessária e de grande importância à ida a campo, pois o pesquisador pode conhecer melhor 

os comportamentos que os receptores desenvolvem de acordo com os contextos que estão 

inseridos. 

 

2.3 A RECEPÇÃO 

 

Conforme apresentado nos itens anteriores por meio de diversos autores, entendemos 

que os meios de comunicação assumem um papel importante de responsabilidade social na 

veiculação de matérias. Segundo Jacks (1999), o público busca absorver a realidade que 
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chega através da mídia. A partir daí que se insere a ótica do receptor, onde existe uma 

interação entre quem produz e quem recebe a mensagem. O que a autora percebe é que há 

uma múltipla interação comunicativa entre o meio noticioso e o seu público, onde é possível 

mediar os mais distintos e relevantes acontecimentos da vida cotidiana.  

O foco dos estudos de recepção está em compreender a maneira que os receptores 

decodificam as mensagens exibidas pelos meios de comunicação. A noção de codificação e 

decodificação ressaltada por Stuart Hall também inspirou o desenvolvimento dos estudos de 

recepção. Hall (2009) entendia que, uma informação não pode ser simplesmente recebida no 

formato exato que foi transmitida. Ela passa por um processo de “decodificação” para depois 

ser entendida e utilizada. 

 

Antes que essa mensagem possa ter um “efeito” (qualquer que seja sua definição), 

satisfaça uma “necessidade” ou tenha um “uso”, deve primeiro ser apropriada como 

um discurso significativo e ser significativamente decodificada. É esse conjunto de 

significados decodificados que tem um efeito, influencia, entretém, instrui ou 

persuade, com consequências mentais muito complexas (HALL, 2009, p.368). 

 

A mensagem é transmitida em um determinado contexto e é passível de mudanças se 

levados em consideração os processos de transição entre quem emite e quem recebe. Para 

Jacks (1999), o processo de recepção inicia bem antes e termina bem depois. Esse processo se 

inicia nas práticas cotidianas de quem recebe a mensagem, em que pode se ganhar sentido ou 

não, através do ato de compartilhar significados propostos pelas mediações.  

Estes compartilhamentos podem acontecer tanto no mesmo cenário onde acontece a 

recepção, ou também no processo de apropriação e reapropriação da mensagem, onde a partir 

destes, podem gerar várias interpretações e significados, depende de onde o receptor esteja 

inserido.  

Desta forma, Jacks (1999) entende que a reação dos receptores com os meios de 

comunicação se dá de forma direta, onde muitos fatores atuam entre a emissão e a recepção, a 

estratégia para compreendê-los deve deslocar o eixo de análise do meio, sem desconsiderar o 

espaço e o grupo social em que ele é construído. A autora também infere que no meio 

comunicativo, o receptor entra numa zona de conflito, onde de um lado existe de usar os bens 

disponíveis na sociedade, que é chamado o sujeito individuo, e do outro lado onde se valoriza 

o tempo e o espaço onde se vale a pena investir, o chamado sujeito social. 

Para Martín-Barbero (1987), a recepção não é apenas uma etapa no processo de 

comunicação, mas sim, um novo ambiente onde é preciso repensar a maneira como é feita a 

comunicação, onde se insere um fator importante que são as mediações. 
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Ainda devem ser levadas em consideração as condições em que o momento receptivo 

acontece: o tempo em que isso ocorre, as mudanças de um contexto para outro, as condições 

em que vive o receptor, suas experiências anteriores que lhe permitem ver a mensagem de 

forma distinta da objetivada pelo emissor.  

Nas análises de recepção, a metodologia utilizada é a qualitativa, mas também é 

importante que os indivíduos estejam em seu ambiente “natural”. “Fica claro que não 

podemos desvincular o receptor de seu espaço social de recepção e que esse espaço social é 

diferenciado e institui sociabilidades e modalidades diferenciadas de recepção" (SOUSA, 

1995. p.119). 

Nem todos os lugares terão a mesma análise do conteúdo abordado na mídia. 

Thompson (1998) afirma que é o receptor quem decide o que pode ou não ser útil em um 

determinado conteúdo, podendo então formar sua opinião. O mesmo autor também sustenta a 

ideia de que a mensagem pode ser reelaborada, e criada conforme a necessidade e vontade de 

quem a recebe. A recepção segundo Thompson (1998) pode se vista como uma atividade de 

rotina, no sentido de que é uma parte integrante das atividades construtivas da vida diária. 

Para entender a recepção, devemos levar em consideração a produção, circulação e o consumo 

desta cultura midiática; as relações que os sujeitos mantêm com os produtos veiculados no 

processo de significação social; isto é, entender a recepção no contexto dos usos e 

gratificações. Portanto, para estudar a recepção é essencial contemplar a identidade cultural de 

cada indivíduo, porque é através desta identidade que o receptor apropria-se dos conteúdos 

que a mídia os oferece.  

 

2.4 IDENTIDADE CULTURAL 

 

 Para estudarmos a recepção midiática é necessário estudar a identidade cultural dos 

sujeitos e como ele se apropria das mensagens que recebe. As mediações que interferem neste 

processo de recepção estão relacionadas à identidade cultural de cada receptor. De acordo 

com Jacks (1999), a identidade cultural constitui um fenômeno de autorreconhecimento tanto 

no âmbito individual como no coletivo, sendo que neste configura um sistema de referência, 

no qual todos se enxergam ao olhar o outro. Para a autora, ela desempenha um papel 

fundamental na interação entre o sujeito, mediando os processos de produção e de apropriação 

de bens culturais. 

A identidade cultural faz uma contextualização entre o homem e o meio onde ele vive, 

o grupo social que ele pertence, a sua história, em um processo de consciência, o que torna 
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impossível sua alienação. Buscamos entender essa identidade cultural, a fim de apresentar 

neste estudo o porque estas as jovens leem a mesma revista, e são atraídas pelo mesmo 

produto.  

 

É nessa perspectiva que a identidade cultural ganha importância como categoria de 

análise nas investigações sobre as mediações no processo de recepção pois trata-se 

de verificar como os conteúdos massivos são consumidos em um cotidiano 

atravessados pelas práticas sociais originadas na memória coletiva ( JACKS, 1999, 

p.66)  

 

Todo e qualquer indivíduo é constituído por aspectos particulares e específicos 

responsáveis por sua identificação. Os aspectos culturais e sociais estão num contínuo 

processo de construção, é o que chamamos de identidade. Conforme Fraga (2009, p.86), “a 

identidade constitui a expressão de um eu frente a uma dada coletividade e também a 

expressão de cada integrante desta”. 

Para entendermos esse processo, partimos do pressuposto de que a ideia de identidade 

é marcada pela diferença, e que se constitui sempre em relação a outra (SILVA, 2007). Isto é, 

nossas identidades podem ser reconhecidas e afirmadas sempre em relação a tudo aquilo que 

não diz respeito aquilo somos. 

Woodward (2007, p.33) afirma que “as identidades são diversas e cambiantes, tanto 

nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos sistemas simbólicos por meio dos 

quais damos sentidos a nossas próprias posições”. 

O convívio intenso dos jovens com os meios de comunicação constitui-se em um 

fenômeno cultural que exige novas formas de adaptação. São novas formas de referência para 

construção da sua subjetividade que é produzida na e por meio da cultura, e de como estes 

construíram suas identidades. O ato de consumo torna-se fundamental para entender o 

processo de construção de identidade, ele é estimulado pela própria mídia. Isto se caracteriza 

como resposta a crise da identidade, tipicamente vinculada a uma sociedade contemporânea 

ou de uma modernidade tardia (WOODWARD, 2007). 

Para construir suas identidades, os jovens precisam reconhecer suas ambições de 

futuro, seus interesses e anseios, para manifestarem-se em seus contextos sociais. Os jovens 

compõe suas tribos a fim de difundir suas personalidades. Envolver-se em um grupo significa 

ter afinidade com determinadas pessoas e seguir os mesmos padrões de comportamento. 

É interessante evidenciar que a identidade cultural é marcada pela diferença, uma vez 

que ela é formada pelos fatores que envolvem o indivíduo dentro de uma sociedade, 

dependendo sua da cultura. Silva (2000, p.18) relata que “a cultura molda a identidade ao dar 
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sentido à experiência e ao tornar possível optar, entre as várias identidades possíveis, por um 

modo específico de subjetividade”. Na realidade, a cultura possibilita inúmeras representações 

simbólicas e relações sociais de identidade, com base na relação que a cultura tem com os 

fatos sociais.  

Diante do tema e do cenário que está imerso esta pesquisa, procura-se contextualizar 

como o jornalismo de revista assim como a identidade cultural permeiam as configurações 

deste trabalho. 

 

2.5 JORNALISMO DE REVISTA 

 

As virtudes jornalísticas, independentemente do tipo de veículo, são as mesmas: 

independência, veracidade, objetividade, honestidade, imparcialidade, exatidão e 

credibilidade. No jornalismo de revista não é diferente. 

Scalzo (2003), autora do livro Jornalismo de Revista afirma que as pessoas têm um 

tipo de revista para a sala, outra para o banheiro, para o quarto; guardam-na de um 

determinado jeito, carregam-na, recortam-na, etc. Essa relação envolve confiança, 

expectativas, acertos, pedido de desculpas, gerando uma identificação entre o leitor e a 

revista, o que identifica, por exemplo, um grupo. 

O texto de revista se caracteriza por ter mais de liberdade em suas reportagens, 

podendo dar mais espaço para cada reportagem. Cada revista tem seu estilo, e ele está 

vinculado ao tempo, ao espaço, à interpretação que o autor dá às suas experiências, leituras e 

a toda sua relação com o que o cerca. 

 

Toda revista segue o mesmo preceito dos jornais diários. O fundamental é fazer com 

que a linguagem seja de fácil assimilação pelo leitor. Quase sempre, as revistas 

tentam conciliar o domínio da técnica jornalística com a improvisação. O estilo 

jornalístico consiste exatamente em transformar a informação brutal em notícia 

legível e compreensível. Se não fosse assim, o jornal diário – principalmente – 

estaria reservado apenas a uma elite cultural privilegiada (VILLAS BOAS, 1996, 

p.39). 

 

Há certas rupturas com o jornalismo diário, que é muito mais preocupado com a 

velocidade e com a padronização do que com uma interpretativa resposta aos porquês. Numa 

revista, os critérios de clareza, ritmo, realce, ênfase é que determinarão a escolha que deve ser 

feita num contexto determinado. 

Segundo Abiahy (2005, p.17), “as revistas são veículos informativos que têm a 

segmentação do público como uma de suas principais marcas”. O interesse do jornalismo de 
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revista é escrever para leitores com ideais semelhantes, com costume de vida similar, é isto 

que encontramos na revista Gloss.  

 

A busca por uma identificação com o estilo de vida do leitor, por uma linguagem 

mais aproximada de seu universo tem preocupado o mercado de revistas. Ao invés 

do nivelamento da produção informativa para atender a um leitor médio as revistas 

querem se dirigir a um leitor que elas saibam com mais precisão o que deseja ler em 

suas páginas (ABIAHY, 2005, p.18). 

 

As reportagens são fundamentais nas revistas. O público procura algo mais profundo, 

que tenha mais informações do que em outros veículos e, geralmente, as reportagens de 

revista são mais longas. Matérias que tragam o estilo do leitor, exemplificando os problemas e 

soluções do cotidiano, dependendo de cada tipo de revista. 

Um dos principais aspectos que diferenciam a revista de outros meios midiáticos 

impressos, segundo Scalzo (2004) é o seu formato. A facilidade de guardar, colecionar, 

carregar, atrai o leitor, algumas alteram até o tamanho da revista para facilitar o transporte. 

Outra grande diferença é o visual, o desing da matéria, com capas coloridas, notícias 

apresentadas a partir de imagens, gráficos, textos e qualquer outra forma que chame a atenção 

do leitor, são subsídios que a revista proporciona. 

Além dessas características usadas para fidelizar, atrair e surpreender o seu público 

alvo, a revista também apresenta uma periodicidade que, segundo Scalzo (2004) a diferencia 

ainda mais dos outros meios de comunicação.  

 

Não da pra imaginar uma revista semanal de informações que se limita a apresentar 

para o leitor, no domingo, um mero resumo do que ele já viu e reviu durante a 

semana. É necessário explorar novos ângulos, buscar noticias exclusivas, ajustar o 

foco para aquilo que se deseja saber, e entender o leitor de cada publicação. 

(SCALZO, 2004, p.41) 

 

Sejam elas semanais quinzenais ou mensais, elas necessitam de maior produção, o que 

os meios instantâneos faltam em detalhes, essas revistas se aprofundam nos assuntos e 

fornecem ao leitor a informação bem mais completa. O desafio da revista é trazer novidades, 

assuntos interessantes, explicar os fatos de forma diferente das informações convencionais, 

curiosidades e deixar suas leitoras informadas sobre o que acontece no mundo dos famosos, 

da moda, do sexo, da beleza, do cinema, etc. Segundo Scalzo (2004), o objetivo do 

profissional de revista é encontrar um meio termo, construindo um texto acessível para 

leitores comuns, mas ao mesmo tempo para especialistas, sem constrangimentos. 
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O jornalista de revista pode usar muitas ferramentas para tornar o conteúdo atrativo e 

conseguir agradar seus leitores, como a fotografia e os gráficos para explicar a informação, 

estratégias visuais costumam dar certo. Segundo a autora, os leitores procuram sempre por 

algo novo, e também querem receber as notícias de varias formas, são levantados dados para 

escolher a melhor estratégia e partir das necessidades pré-definidas para o publico que se 

deseja atingir.  

Para satisfazer o leitor, a revista precisa apresentar primeiramente, uma capa que 

chame a atenção para o conteúdo da edição, ou seja, uma vitrine seduzir o leitor, transmitir a 

mensagem de maneira clara e estimular a curiosidade. De acordo com o site Observatório de 

Imprensa (2012), a revista une informação, educação, serviço e entretenimento. Eis que 

ocorre um grande conflito, porque a revista não se apropria apenas do interesse público para 

definir o que vai ser notícia, mas parte do interesse do público. As revistas transmitem para 

um tipo de público, e por isso sofrem mais que os jornais, porque a qualquer momento elas 

podem ser atropeladas pela mudança dos costumes. Por meio das páginas de uma revista, 

pode-se conhecer a história de uma época, um retrato de uma sociedade. 

Diante do tema de revista apresentado, partiremos no próximo capítulo para a 

descrição do material pesquisado, a revista Gloss. 
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3 O OBJETO: A REVISTA GLOSS 

 

3.1 HISTÓRIA 

 

Lançada em outubro de 2007 a revista GLOSS é direcionada para a garota que luta 

pela sua independência, está traçando seus rumos no amor, no sexo, na carreira, na escolha de 

um estilo… GLOSS é “a revista para os melhores anos da sua vida”. 

Em abril de 2008, ganha o Prêmio Abril de Jornalismo de “Revista do Ano”, com 

apenas três meses de existência no mercado. Um ano depois a publicação comemora seu 

primeiro ano de vida com média de venda de 131 mil exemplares por edição, alcançando a 

marca de terceira maior revista feminina em circulação avulsa. 

Em novembro do mesmo ano, o site da revista, O GLOSS online, passa por uma 

grande reformulação de lay-out. Estreia a seção “Ajuda eu” com dicas engraçadas em vídeo 

com celebridades, leitoras e a participação da redação. Coloca-se no ar o canal “Passo a 

Passo”, com tutoriais de cabelo e maquiagem. 

Em fevereiro de 2009, é publicado o primeiro suplemento especial de cortes de cabelo, 

junto com a edição 17. Em agosto do mesmo ano, a GLOSS ganha um site exclusivo para 

celulares para que as leitoras assinem conteúdo sobre trabalho, dieta, moda, beleza e 

curiosidades de celebridades. Quando a revista completa dois anos de sucesso, aumenta 

relativamente sua circulação. Para comemorar, é publicado um ensaio com o modelo Jesus 

Luz. Em dezembro 2009 são publicadas fotos de 23 leitoras da seção “Eu & Minhas GLOSS”, 

em que as meninas posam com seus exemplares da revista em lugares inusitados. 

Atualmente as mulheres procuram revistas que as acrescente, a proposta da revista 

Gloss é exatamente essa. Na matéria de capa a revista traz dicas sobre moda e maquiagem e 

na reportagem de sexo, relata dramas vividos pelas próprias leitoras, e algumas possíveis 

soluções. Trata de assuntos diversos, que vão de roupas e acessórios da moda, batons com 

ultrafixação, filmes, música e galãs à descobertas médicas. Para construir as matérias sobre 

sexo, a revista traz declarações de médicos e especialistas no assunto. Estes médicos, 

psicólogos e outros profissionais da saúde, aparecem nessas reportagens para dar mais 

credibilidade. Essa busca constante de um corpo “ideal”, a mídia vai se tornando um lugar 

onde a realidade, além de passar por ela, se faz nela também. 
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3.2 A REVISTA: EVOLUÇÃO E ATUALIDADE 

 

Para contribuir neste estudo, procuramos entender um pouco mais sobre a Gloss e 

mostrar como atualmente a revista vem crescendo no mercado. Segundo o site da Abril, ela é 

um guia de life style com matérias sobre moda, beleza, comportamento, sexo, amor e todas as 

últimas novidades do mundo dos famosos e do entretenimento. De acordo com a revista 

Imprensa (2010), a Gloss com pouco mais de três anos de existência estava entre as cinco 

maiores revistas de circulação feminina do país. Com 634.000 leitoras, a revista não pretende 

atingir uma massa indefinida da audiência feminina. A Gloss é mais focada, 384.000 são 

leitoras das classes A e B. 

Em quatro anos de existência, a revista tornou-se líder absoluta do segmento jovem 

adulto com 140.000 exemplares vendidos, sendo que 58% advêm das vendas de exemplares 

avulsos e 42% de assinantes. 

A revista Gloss se auto-intitula como uma revista surpreendente, pois funciona como 

um guia de consumo da jovem garota brasileira, composta por uma vitrine com centenas de 

produtos, peças, e acessórios. Além disso, a troca ideias e oferece inspiração de moda e 

beleza, ao mesmo tempo apresenta maneiras de viabilizar esses sonhos na vida real,  inspira e 

ajuda suas leitoras a fazer a escolha certa e oferece apoio emocional por meio de troca de 

experiências. 

A revista tem como público alvo a jovem que já largou a Capricho mas ainda não 

consome a Nova e, além disso, outras propostas arrojadas como o estilo poket para bolsa faz 

com que seja a segunda melhor revista de venda avulsa no país. 

Conforme o site publiabril.com.br, a circulação atual da revista possui uma tiragem de 

208.720 exemplares com 56.660 assinaturas e 86.008 vendas avulsas. Segundo a fonte IVC de 

junho de 2012, a circulação atual líquida da revista é de 142.668, enquanto que, de acordo 

com a Projeção Brasil de Leitores (consolidado 2011), o total de leitores anuais é de 909.841. 

A revista apresenta uma estrutura de aproximadamente duzentas páginas e pode ser 

encontrada nas bancas pelo preço de cinco reais. 

Conforme o site publiabril.com.br, o público-alvo da revista são as mulheres, mas há 

também homens que se interessam pela Gloss. Abaixo estão apresentados gráficos que com 

informações como sexo, idade, classe social e região das leitoras. 
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Gráfico 1 - Sexo 

 

 

De acordo com o site, a idade da maioria das leitoras varia de 15 ate 24 anos, mas 

podemos perceber que a revista abrange leitoras de 10 e ate mais de 50 anos. 

 

Gráfico 2 - Idade 

 

 

Gráfico 3 - Classe social 
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Gráfico 4 - Região 

 

 

Ao estudarmos a proposta da revista, procuramos entender como e quais os artifícios 

são usados para atrair as leitoras e como é possível falar da vida de personalidades da mídia 

sem se tornar uma matéria individualista, além de abordar o tema sexualidade, abertamente, 

sem que se torne vulgar. 
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4 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Este trabalho busca compreender a recepção do público feminino nas matérias da 

revista Gloss, nas editorias Capa e Sexo. Para isso, utilizaremos alguns autores, que nos 

ajudam a entender e explicar como a recepção destas mensagens acontece. 

A primeira fase de investigação foi a pré-observacional, na qual foi realizado o 

levantamento de marcas, elementos e características do veículo; foi apresentada a definição 

das revistas que foram analisadas; definição de modos de aplicação do estudo de recepção e 

do qual foi realizada a consulta bibliográfica para construção de referencial teórico sobre 

estudos de recepção. 

Autores como Martín-Barbero (1987), auxiliam no trabalho para entender o espaço 

cultural e as mediações, no item Comunicação, cultura e consumo, que também conta com o 

embasamento dos autores Hall (2009) que fala sobre formas culturais e sobre o consumismo, 

Eagleton (2005) que informa sobre cultura, entre outros importantes autores. 

Para entender a complexidade das Mediações, abordada no próximo capítulo, foram 

utilizados autores como Jacks (1999) que apresenta vários elementos sobre este processo de 

estudo, que explica que deve-se analisar diversos fatores para entender o receptor. O trabalho 

também traz Martín-Barbero (1987) que aborda os principais aspectos e conceitos, quando se 

realiza um estudo de Recepção. 

As percepções de Jacks (1999) contribuíram para delinear e apresentar o campo de 

estudo da Recepção dentro do trabalho, onde percebe que a recepção acontece no cotidiano 

dos receptores, assim eles atribuem sentidos e repassam as mensagens e seus significados. 

Thompson (1998) também descreve esse processo como uma atividade rotineira, como sendo 

parte das atividades da vida diária do ser humano, onde este realiza o processo de recepção e 

apropriação da mensagem, levando em conta a relação que os sujeitos mantem com o produto 

que está no processo de significação. Hall (2009) também traz sua concepção sobre Recepção, 

onde que para ser entendida, a mensagem passa por diversos processos de decodificação, 

mudanças até ser completamente absorvida. 

Para embasar o capítulo de Identidade Cultural a autora Jacks (1999) incorpora a ideia 

de que a identidade tem papel fundamental no autorreconhecimento no âmbito individual e no 

coletivo, e faz uma contextualização do homem e o meio onde ele está inserido na sociedade. 

O autor Woodward (2007) apresenta conceitos e explica que a identidade é estimulada pela 

mídia. 
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Para redigir o capítulo sobre Jornalismo de Revista, Scalzo (2004) foi importante para 

abordar sobre os formatos, o visual, a periodicidade, os desafios e os objetivos deste meio de 

comunicação. 

Para aprimorar este trabalho, foram enviados vários e-mails para o editor chefe 

(Rafael Barion) da revista e também para a diretora de redação (Tati Schibuola), buscando 

descobrir como é pautada a revista, as reportagens, o dia-a-dia de quem trabalha na produção, 

para quem é direcionada e o quem a revista pretende atingir, a escolha dos temas abordados, 

as estratégias que a revista usa para atrair e fidelizar o leitor. Também, dúvidas sobre a 

concorrência de novos meios de comunicação, a qualidade da informação e a 

responsabilidade da profissão também fizeram parte do questionário enviado. Como não foi 

obtido retorno dos e-mails enviados, foi feita uma pesquisa via internet pelos sites da editora 

Abril, a partir dos quais foi possível encontrar informações via gráficos e tabelas. 

Com base no estudo de recepção das editorias Capa e Sexo, buscou-se analisar por 

meio de um Grupo Focal, composto por oito leitoras da revista Gloss, como elas absorvem as 

informações e o motivo pelo qual adquiriram o gosto pela revista, quais as informações que 

acham mais importantes e o porque se tornaram leitoras assíduas. Buscamos descrever 

também quais apropriações são feitas (como o conteúdo repercute no dia-a-dia das leitoras, 

nos seus modos de viver). Depois da aplicação do questionário, junto ao Grupo Focal, foi 

feito a descrição dos dados e análise à luz do referencial teórico previamente constituído. 

É importante entender o porque da utilização deste método de pesquisa e o porque ele 

foi importante para a realização deste trabalho. Segundo Duarte e Barros (2009) os Grupos 

Focais são um tipo de pesquisa qualitativa que mostram aspectos de um grupo em particular e 

identificam este tipo de entrevista como uma tentativa de compreender o conteúdo analisado e 

também de encontrar ideias e tendências, sem generalizar. 

Neste sentido, Duarte e Barros (2009) afirma que há muitas vantagens em aplicar o 

Grupo Focal, como a interação entre os entrevistados por meio de discussões, o que enriquece 

e o nível e a profundidade das respostas, estas devem ser longas e bem elaboradas e precisam 

ser debatidas pelo grupo. 

A coleta dos dados da pesquisa iniciou pela seleção das entrevistadas que 

participariam do Grupo Focal, em que, a partir das primeiras informações obtidas foi possível 

inferir sobre o que elas mais “consumiam” das pautas da revista Gloss.  

O Grupo Focal para esta pesquisa foi realizado no dia 16 de outubro de 2012, às 19 

horas, na sala 602 do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), onde compareceram as 

leitoras (Foram usados nomes fictícios para preservar a identidade das leitoras): Aline (26 



26 

 

anos), Eduarda (23 anos), Roberta (28 anos), Gabriela (22 anos), Marcela (23 anos), Silvana 

(22 anos), Taynara (25 anos) e Bianca (36 anos), todas leitoras da Gloss. Antes do encontro, 

essas oito leitoras responderam um questionário enviado por email (Apêndice A) com 

perguntas básicas e pessoais. 

Baseado neste contexto teórico a respeito de Grupo Focal, a entrevista foi realizada em 

local neutro, silencioso, foi gravada, sendo que para a gravação, foi necessário obter 

autorização de seus participantes. Foi aplicado o questionário oralmente, realizada assim uma 

entrevista semiestruturada, que segundo Duarte e Barros (2009) é uma maneira de gerar 

questões ricas em conteúdo, e tirar o máximo de informação dos participantes de uma maneira 

aberta, podendo-se discutir o assunto até esgotar as possibilidades de resposta. 

Iniciada a reunião, foram expostos os objetivos do Grupo e da pesquisa, foram 

também apresentadas as técnicas e reforçado a importância da participação de todas, assim 

começou a análise dos sentidos das oito leitoras da revista Gloss.  

Realizou-se o bate-papo sobre a revista Gloss, onde a mediadora foi a autora da 

pesquisa, com o uso de um gravador, realizou todas as perguntas que estavam pré-

determinadas (Apêndice B), as oito leitoras responderam primeiramente as perguntas básicas 

e depois foi iniciado uma conversa onde todas responderam as perguntas de uma forma 

informal. Foram distribuídas às leitoras, cópias xerocadas das edições da revista analisadas. 

Assim foi possível elas debaterem assuntos e discussões sobre as perguntas mais focadas 

nestas edições. Considerar o ambiente em que estão incluídos os receptores, as suas vivências 

passadas e quais são as posições e/ou lugares que ocupam ao falar e responder sobre sua 

própria história de vida, foram fatores decisivos para a análise das entrevistas e considerações 

a respeito dos sentidos dados pelos sujeitos às mensagens da revista. 

A pesquisa bibliográfica ajudou para dar fundamentação aos objetivos propostos, e 

principalmente contribuiu na análise e na coleta dos dados. Na sequência, está exposto a 

análise dos sentidos dados pelas leitoras da revista. O questionário completo se encontra no 

Apêndice B, que consta no final da pesquisa. 
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5 CAPÍTULO DE ANÁLISE 

 

Neste capítulo é apresentado através de uma análise topográfica os elementos que 

foram investigados, com destaque para as duas editorias que interessam para esta pesquisa: 

Capa e Sexo. 

No caso da revista Gloss, a forma com que a revista propõe às jovens a cuidar do 

corpo, a pele, o cabelo, assim como usar o que esta na moda, cumpre a função de informar, 

registrar e produzir subjetividades, incentivando ainda mais o consumo. Segundo Silva (2006, 

p.48) “a revista é, pois, um material bruto para milhares de leitoras-garotas que produzem 

suas próprias (re)apropriações de elementos que foram anteriormente tomados de 

empréstimos de sua cultura vivida de suas formas de subjetividade”. 

Na sequência apresenta-se a estrutura das revistas, enfatizando a capa e as editorias 

analisadas neste trabalho. 
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5.1 AS REVISTAS 

 

5.1.1 Edição número 55, abril 2012. 
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Tabela 1 – A Capa 

Capa: 

Foto de Isis Valverde: “Não divido problemas com meu namorado. O 

amor é muito frágil”. A atriz usa cabelo ondulado para o lado, batom 

vermelho, blusa preta, mini saia dourada e pulseiras douradas. 

Manchete 

principal: 

Hot! : 58 looks-tendência para bombar o seu guarda-roupa! 

Outras 

chamadas na 

capa: 

 

- Pele Nova: Cuidados e produtos top que vão deixar seu rosto lisinho 

e iluminado já! 

- O lado B do amor no face: stalkers, bafos, homem roubada, como 

postar com classe. 

- Especial morar fora: As melhores opções para quem busca trabalho, 

estudo ou só...se encontrar. 

- Enfim, solteira: Balada toda noite, se acabar no shopping. Coisas que 

só da pra fazer sem namorado. 

- Patrulha no armário: Surpresa! Nosso editor de moda ajuda você a se 

virar com suas próprias roupas. 

 

Tabela 2 – A reportagem da capa 

Reportagem 

da capa: 

Localizada entre as paginas 134 a 141. 

Titulo: Isis on fire (em inglês: Isis em chamas) 

Subtítulo: 
Estreia no cinema. Papel marcante na TV. E convite para trabalhar em 

Hollywood. Quem vai dizer que este não é o ano de Isis Valverde? 

Texto: 

Conta sobre a vida profissional da atriz mineira de 25 anos. Os 

trabalhos que ela já fez, e os que irá realizar ainda este ano. Isis conta 

como é ser atriz, os obstáculos e os estudos que são necessários para 

seguir essa profissão. 

Foto 1: 
Pagina inteira, foto de Isis com um vestido vermelho curto e um sapato 

vermelho. 

Subtítulo 1: 

Longe de casa: Relata a historia da jovem atriz desde os 15 anos 

quando morava em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e 

sua trajetória profissional. 

Subtítulo 2: Amor sem drama: Fala sobre seus ex e o atual namorado. Isis comenta 
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que para ela, amizade é mais importante do que paixão, e que sempre 

deixa seus namorados longe de seus problemas profissionais, pois acha 

o amor um sentimento frágil demais. 

Foto 2: 

Pagina inteira, foto de Isis com um vestido de paetês colorido com 

cores neutras, nas unhas a ultima tendência em esmaltes, a inglesinha, 

nude e preto. 

Subtítulo 3: 

Papa-paparazzi: A atriz diz ter uma relação amigável com os 

fotógrafos e diz entender que se trata de trabalho. Conta também que 

já conseguiu metade das coisas que ela queria profissionalmente, mas 

mesmo que chegue em 100% jamais quer parar. 

Receita de 

beleza: 

Aprenda a fazer o make e o penteado da Isis da capa da Gloss. 

São mostrados os produtos que foram usados na maquiagem e no 

cabelo da atriz. 

Foto 3: 
Pagina inteira, Isis com blusa de paetês preta, mini saia preta com 

dourado e sapato prateado. 

Autora:  Sasha Yakovleva 

 

Tabela 3 – A editoria sexo 

Chamada 

para a 

reportagem 

sobre sexo: 

Sexo às escuras: “Quando tiro a roupa me sinto propaganda 

enganosa”. 

Localizada entre as páginas 212 e 215. 

Titulo: Fique à vontade 

Subtítulo: 

O pior inimigo do sexo bom não são as estrias, a celulite ou o peito 

pequeno. O problema mesmo é como você se comporta na cama 

quando está toda encanada com seu corpo. 

Fotos: 
Pagina inteira de um casal se beijando, ela sentada sobre o colo dele e 

ele levantando sua blusa por traz. 

Texto: 

O texto traz relatos de jovens que sentem vergonha do seu corpo na 

hora da relação sexual, e ficam tão constrangidas que não conseguem 

aproveitar o sexo. Apresenta dicas de uma sexóloga e psicóloga que 

diz que o sexo só é prazeroso quando é fruto de dedicação e entrega. 

Essa encanação é tanta que muitas mulheres desenvolvem sérios 
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problemas de chegar ao orgasmo. 

Subtítulo 1: 

Padrão pra quem? Uma psicanalista explica que o que atrapalha essas 

mulheres é a ideia de elas acharem que os homens criam um certo 

padrão ideal de beleza e se sentem constrangidas por não se 

enquadrarem nesse perfil imaginário. 

Box 1: 

Eles também têm vergonha: Mostra que este não é só um problema 

entre as mulheres, homens também sentem vergonha de ter corpo 

magro demais e também com pelos demais. 

Subtítulo 2: 

O ministério salva: Uma sexóloga explica que quando o tesão fala 

mais alto os defeitos do corpo ficam em segundo plano. A psicanalista 

também argumenta que quando se tem atração sexual, muitas vezes ela 

não se relaciona com uma característica específica do corpo, como o 

sorriso, o jeito de ser, etc – a atração sexual vem do invisível.  

Box 2: 

Para se mostrar sem medo: Dicas de como começar a se “soltar” mais 

e perder a vergonha na hora H. Diminua a luz, deixando o clima mais 

sensual. Relaxar, lembrando que atração é o toque, o cheiro, etc. 

Mude, vá a academia, faça tratamentos estéticos para levantar sua 

autoestima.  

Autora: Mariana Congo 

 



32 

 

5.1.2 Edição número 56, maio de 2012. 
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Tabela 4 – A Capa 

Capa: 
Foto de Nathalia Dill: “Não fico sonhando. Faço as coisas por 

impulso, me jogo sem calcular os riscos”. 

Manchete 

principal: 

Muito linda!: 

-Testamos e aprovamos!a nova escova sem formol. 

-Apliques para fazer penteados incríveis e supernaturais. 

-Unhas luxo! As técnicas mais legais do nail art. 

Outras 

chamadas na 

capa: 

 

Shopping Weekend: Sim, o seu cartão de créditos pode sobreviver a 

um tour de comprar no exterior. 

Qual é o seu estilo? Étnico rústico, esporte chique, lady like... O 

melhor das tendências do outono-inverno. 

Domine sua ansiedade: Ao menos ate chegar a pagina 184. 

M. 28 anos, ex-viciada: “Pirei no crack no penúltimo ano da 

faculdade. Cheguei a trocar tudo por pedra”. 

 

 

Tabela 5 – A reportagem da capa 

Reportagem 

da capa: 

Localizada entre as páginas 114 ate 119. 

Titulo: Por impulso. 

Subtítulo: 

A foto ao lado não mente: o papel de estrela cai bem a Nathalia Dill. 

Mas nada que tenha sido cuidadosamente planejado. A atriz é do tipo 

que age sem pensar – se joga sem calcular riscos. 

Texto: 

Conta como a atriz tem um jeito despojado de ser e uma personalidade 

bem objetiva. Relata a carreira de Nathalia desde quando começou a 

atuar, e sua dedicação ao trabalho. 

Foto 1: 
Nathalia veste vestido preto, aberto dos lados, veste luvas pretas e uma 

maquiagem preta, e esta com as mas na cabeça e olhos fechados. 

Subtítulo 1: 

Outros papéis: Começa falando dos projetos em cinema e de outros 

projetos da carreira. Traz relatos como foi a saída de casa e também 

sobre a vida pessoal da atriz. 

Subtítulo 2: 
Nevermind: Mostra como é a personalidade da atriz e fala sobre seu 

atual namoro, e como é sua personalidade quando se trata da vida 
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pessoal. 

Foto 2: 
A jovem encostada em uma parede branca, com as mãos para cima, 

usando vestido de franjinhas e luvas pretas. 

Subtítulo 3: 

Receita de beleza: Truques para roubar o make da capa: Comenta e 

mostra os produtos que foram usados para criar o look despojado da 

atriz nas fotos da revista. 

Autora:  Tathiane Forato. 

 

Tabela 6 – A editoria Sexo  

Chamada 

para a 

reportagem 

sobre sexo: 

 

Quero mais sexo!: Esqueça os clichês eróticos e entenda o que está 

pegando entre quatro paredes. 

Titulo: Elas querem mais 

Subtítulo: 

Os homens levam a fama de sedentos por sexo. Mas e se acontece o 

inverso? Saiba como agir quando você quer mais do que ele está 

disposto a fazer 

Fotos: 
Duas páginas inteiras, casal deitado na cama, ela por cima dele, quase 

se beijando e os dois sorrindo. 

Texto: 

Todos pensamos que os homens gostam muito mais de sexo do que as 

mulheres, mas as vezes não é bem assim. Um terapeuta de casais 

explica que isso pode acontecer sim, pois quando a mulher chega em 

uma certa idade ela atinge o auge sexual. 

Subtítulo 1: 

Alguém está exagerando: Mulheres relatam que sentem muita vontade 

de fazer sexo, muito mais do que a média de estudos, que um casal 

transa, que é de três vezes por semana. 

Foto 1:  
Mulher sentada em cima do balcão da lavanderia, de lingerie e meias, 

e homem com a camisa caindo, estão se beijando. 

Subtítulo 2: 

Nas entrelinhas: Muitos casais, quando parceiro de desinteressa por 

sexo, suspeitam de traição. Na maioria das vezes, a mulher desconfia 

de traição sem nem investigar se pode existir outro problema maior do 

que este. 

Subtítulo 3:  De mansinho: Entender que existem momentos e momentos em uma 
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 relação é importante, uns são de paixão ardente e tesão, e outros muito 

mais de cumplicidade do que da lingerie ousada. 

Box 1: 

Acerte na atitude: Clichês eróticos para acender o fogo do amado 

podem ter feito o efeito de um banho de água fria. Alternativas 

indiretas são mais eficientes: Faz uma relação entre o clichê e as 

alternativas para as leitoras que estão sofrendo com o problema.  

Autora: Tathiane Forato 
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5.1.3 Edição número 59, agosto 2012. 
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Tabela 7 – A Capa 

Capa: 
Foto de Adele: O ex a trocou por um cara. E nasceu ai uma grande 

estrela. 

Manchete 

principal: 

Até R$100: Garimpamos 128 roupas e acessórios por preços 

inacreditáveis! 

Outras 

chamadas na 

capa: 

 

- It list de beleza: As it girls revelam seus produtos in-dis-pen-sá-veis. 

- Me dá um emprego: Como fazer contatos sem ser chata. 

- Mulheres que traem: e nem sempre se arrependem. 

 

Tabela 8 – A reportagem de capa 

Reportagem 

da capa: 

Localizada entre as paginas 80 até 84. 

 

Titulo: Volta, Adele. 

Subtítulo: 

Depois de ganhar mais prêmios do que podia carregar, Adele declarou 

que vai dar um tempo. A contar pela notícia surpresa da sua gravidez, 

o recesso deve levar mais do que estávamos dispostos a esperar. 

Texto: 
Fala sobre a vida da cantora, seus problemas e os prêmios que ela já 

conquistou na carreira como cantora. 

Foto: 

Pagina inteira, close no rosto de Adele, com a mão levemente 

encostada no rosto, sua maquiagem característica, delineador bem 

marcado, cílios enormes e sombra marrom. 

Subtítulo 1: Ela não compõe sob pressão: 

Subtítulo 2: Sua música nasce das desilusões: 

Subtítulo 3: Ela vai ter um bebê. E quer mais 

Subtítulo 4: 
A marca de Adele: apresenta as marcas de maquiagens usadas para 

fazer a make de Adele. 

Autora:  Tatiana Schibuola 
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Tabela 9 – A editoria Sexo 

Chamada 

para a 

reportagem 

sobre sexo: 

 

Kama sutra?: Malabarismo no sexo pode ser bom. Ou não! 

 

Titulo: Sexo com obstáculos 

Subtítulo: 

Algumas posições das nossas fantasias são como esportes radicais: 

para experimentá-las, é preciso preparação física, equipamentos de 

segurança e não ter medo de encarar um pouco de perigo! 

Fotos: 
Desenhos como se fossem cartas, mostrando casais nas posições, nos 

lugares e também a dificuldade para realiza-las. 

Texto: 

Explica que fazer malabarismos na hora do sexo não é tão fácil como 

vemos nos filmes, e que é preciso ter cuidado para não acontecer um 

acidente maior e quebrar o clima. Uma psicóloga fala que muitas 

vezes o sexo performático não é o que traz mais prazer, e que sim, o 

sexo “comum” na maioria das vezes pode ser mais gostoso. 

Ainda apresenta quadros com dicas de como fazer sexo na água, no 

carro, no campo, no banho, em pé e no chão, também descreve cada 

uma dessas posições, apresentando os riscos e os cuidados de cada 

uma delas, ao lado de cada exemplo, depoimentos de mulheres que já 

experimentaram realizar, mas que não foi tão bom quanto esperavam. 

Box 1: 

Quebrou o pau: Conta que pode ocorrer um problema na hora H pode 

ocorrer um estalo e o pênis “quebrar”, mas o sexólogo e urologista 

explica que, se isso acontecer, pode ser necessário fazer uma cirurgia. 

Box 2: 

 

Como dói: Um médico traumatologista afirma que no Brasil muita 

gente acaba se machucando por tentar praticar relações sexuais em 

lugares inapropriados, e afirma que, o lugar mais seguro para o “rala e 

rola” é na cama. 

Autora: Sasha Yakovleva 

 

Esta é uma descrição topográfica das três edições que dão o embasamento para este 

estudo. Analisa-se que as três têm, e o que não tem em comum, onde todas buscam chamar 
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atenção do leitor, tanto para a matéria principal quando para as secundárias. Para fins de 

consulta as reportagens, elas podem ser encontradas na íntegra nos Anexos. 

 

5.2 AS LEITORAS 

 

Neste capítulo será apresentado o perfil de cada leitora que participou da pesquisa, a 

partir do seu próprio contexto das receptoras de acordo com suas experiências cotidianas. 

Outra característica que será evidenciada é a relação que eles estabelecem com a mídia e a 

revista Gloss. Na sequência as leitoras que participaram da investigação respondendo as 

perguntas dos questionários, serão situadas na pesquisa. Junto ao seu perfil é introduzida a 

análise da maneira que possa compreender as mediações, os usos, as apropriações e a 

complexidade do processo comunicacional que ocorre entre a emissor e o receptor, também é 

exposto as discussões em torno das apropriações que cada uma delas faz, das informações 

veiculadas na revista Gloss. 

A seguir, a tabela onde apresenta os aspectos que foram levados em conta nos 

depoimentos das leitoras. 

 

Tabela 10 – Aspectos presentes nas análises 

 Mediação Urbana 

Formato da revista 

Aspectos da identidade cultural 

Interesse pela beleza 

Diversidade de assuntos 

Clareza 

Objetividade 

Aproximação com a realidade 

Autorreconhecimento 

 

 

Tabela 11 – Integrantes do Grupo Focal 

Aline  26 anos Estudante 

Eduarda 23 anos Estudante 

Roberta 28 anos Administradora 
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Gabriela 22 anos Estudante 

Marcela 23 anos Jornalista 

Taynara 25 anos Publicitária 

Bianca 36 anos Educadora Especial 

Silvana 22 anos Estudante 

 

Aline: 

 

Estudante de jornalismo, a jovem de 26 anos mora em Santa Maria desde seus 

quatorze anos. Aline adora viajar e admite que seu defeito é ser impaciente demais, e sua 

maior qualidade é ser compreensiva. A jovem que tem um estilo básico de se vestir. Relata 

que a revista Gloss chamou sua atenção pela diversidade das matérias.  

Também contou que compra a revista, pois acha a capa atraente e que atiça a 

curiosidade para ler as matérias, e que lê mensalmente a revista, porque a maioria das 

reportagens apresentam assuntos do dia-a-dia dela, além de falar sobre medos comuns que o 

universo feminino enfrenta. 

A jovem também compara a Gloss com outras revistas femininas e diz que ao 

contrário da revista Nova, a Gloss traz assuntos atuais, além de que acha o máximo a 

interação que a revista tem com suas leitoras. Acrescenta que pode ser uma grande estratégia 

da revista, pois a torna mais interessante. 

Menciona que acha agradável como a revista apresenta os casos vividos pelas próprias 

leitoras na reportagem sobre sexo. “Às vezes é algum assunto que tu não tem liberdade pra 

falar com algumas pessoas, e ali tu vê as leitoras como tu, falando que já tentaram e o que 

aconteceu”. 

Neste sentido, Jacks (1999) acredita que essa interação entre produção e recepção 

produz significados sociais, pois no cotidiano ela consegue flagrar o seu receptor. Ressalta 

que gosta de ler a revista porque não trata o status que a pessoa tem como ponto principal das 

reportagens, mas fala das coisas simples e normais que passam na vida. Nas matérias das 

capas selecionadas para o estudo, Aline comenta que se identifica com as artistas, do modo 

que a Gloss as apresenta, como pessoas comuns com problemas normais, isso a faz comprar a 

revista, pela identificação – também as torna um exemplo, de como cresceram na vida, etc. 

Nessa reflexão é preciso considerar que Hall (1997) explica que a liberdade que os 

meios midiáticos trazem em abordar assuntos, fazendo com que seus consumidores tornem-se 



41 

 

mais autoconscientes e consumam com maior liberdade as informações que os acrescentem na 

maneira que possa torná-los aquilo que desejam ser. 

Gosta mais da editoria sexo, pois esclarece muito suas dúvidas. Na edição 55, ela se 

identificou muito na reportagem de sexo – Fique a vontade - pois já passou pelo problema de 

ter “encanações” com o corpo na hora da relação sexual, lendo a revista ela procurou 

melhorar isso. 

Na edição 56 – Elas querem mais - onde conta o que acontece quando as mulheres 

procuram mais sexo que os homens, a estudante conta que pensava que era normal o homem 

reclamar pela falta de sexo, mas com a reportagem ela percebeu que “homens também 

passam por problemas como as mulheres, e que se não demonstram interesse algum vez não 

tem nada de errado com a gente, e sim que eles também passa por problemas como cansaço, 

estresse, etc”. 

Na Editoria Sexo que fala sobre posições e lugares inusitados para fazer sexo, a revista 

apresenta o box do “quebra pau”, um assunto que a estudante não conhecia .”Da pra tentar, 

agora vi que não é impossível, e se acontecer qualquer acidente desses já sei o que fazer 

(risos)”. Das posições ela diz não ser ousada e não ter muita curiosidade nesse assunto, e 

concorda com o box da revista que diz que o lugar mais seguro e melhor para se ter relações 

sexuais é na famosa e confortável cama. 

Neste caso é visível que o consumo se relaciona diretamente a satisfação das 

necessidades do leitor, conforme explica Hall (1997) praticando a aquisição desses bens, 

sejam eles simbólicos, emocionais, ou culturais, eles formam suas identidades a partir daquilo 

que consomem, através de informações e produtos. 

 

Eduarda:  

 

Com 23 anos, Eduarda diz que seu pior defeito é a ansiedade e sua principal qualidade 

é ser humilde. A jovem que mora em Santa Maria há sete anos, natural de Santo Ângelo e 

cursa o último semestre da faculdade de Jornalismo. O que mais gosta de fazer nas horas 

vagas é ir a barzinhos beber com o namorado e as amigas. 

Eduarda é leitora da revista Gloss há aproximadamente dois anos. Começou lendo a 

revista porque uma amiga a emprestou um exemplar onde a capa estampava Johnny Depp, 

ator que a estudante é fã. Depois disso, passou a se interessar pela Gloss pois viu que era uma 

revista que falava de moda, vida de artistas, sexo, e outras curiosidades. 
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Nesta reflexão, Scalzo (2004) entende que o desafio da revista é trazer novidades, 

assuntos interessantes, explicar os fatos de forma diferente das informações tradicionais. Um 

dos sentidos dados a leitura da revista é o sentido afetivo, desta forma a Gloss passa a gerar 

uma relação íntima com cada leitora e assim possibilita que suas receptoras criem um vínculo 

com o produto midiático. 

A partir daí o seu gosto pela revista só aumentou e assim passou a adquirir a revista 

todo mês. A jovem afirma não ter um estilo próprio de se vestir, usa o que lhe faz sentir-se 

bem e confortável, e acha que não é uma escrava da beleza. Se acha bonita quando está 

maquiada e de cabelos arrumados, e usa muito a revista Gloss para pegar dicas de penteados e 

também de maquiagens. 

A leitora classifica as capas da Gloss como atraentes: “Acho que elas chamam a 

atenção por geralmente ter gente bonita e ser bastante colorida, ter chamadas interessantes, 

principalmente para nós mulheres”, afirma. 

Indicaria para as amigas como uma revista de entretenimento, com uma linguagem 

que não é pesada e assuntos muito interessantes. Já tirou varias ideias de look apresentadas na 

revista. 

Acha interessante o modo como a revista descreve a celebridade que esta na capa. 

Reparou que sempre são atrizes ou pessoas que estão em evidência na mídia, e mostra o lado 

mais simples dessas pessoas. A Gloss tenta mostrar o quanto elas são parecidas com suas 

leitoras. “Elas fazem coisas normais como nós fizemos, brigam com os namorados, vão ao 

mercado, andam sem maquiagem e passam por perrengues que mulheres normais também 

passam, isso é legal de saber”, acredita Eduarda.  

O primeiro contato com a mídia e a sua relação com o meio de comunicação está 

ligado a sua identidade cultural, pois conforme explica Jacks (1999) é a partir da memória e 

da relação com o presente e o futuro que é construída a relação de autorreconhecimento dos 

sujeitos, onde o receptor consegue produzir sentidos a partir desta identidade e também das 

mediações. 

A jovem compara a Gloss com a revista Caras, falando da matéria da entrevista com a 

mulher da capa, que eles fantasiam demais a vida dessas pessoas em castelos e coisas que são 

meios surreais para quem lê, a Gloss foge deste clichê e apresenta de uma forma mais leve e 

interessante de ler. 

Na editoria sexo, ela se identificou com a matéria da edição 55 – Fique à vontade - 

porque muitas vezes já se achou uma “propaganda enganosa’’. Isso porque quando vai a 

festas, se arruma, coloca roupas que favoreçam seus pontos que mais a destacam, maquiagens 
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escondendo as imperfeições e chapinha disfarçando o cabelo cacheado, “Na manha seguinte 

tudo acaba, tu acorda de pijama, descabelada e ainda sem maquiagem, aquele conto de fadas 

acabou (risos)”,enfatiza Eduarda. Ela diz gostar do fato da sexóloga explicar que os homens 

não estão preocupados com isso na hora do tesão, isso a fez ficar mais confiante na hora do 

sexo. 

Entende-se, que as mediações propostas por Martín-Barbero (1987), a partir dos 

relatos da leitora contribuem na identificação dos usos e apropriações que ela faz do conteúdo 

revista. Nestas condições Martín-Barbero (1987) afirma que quando se trata da mediação de 

competência cultural, a qual o receptor passa a consumir e absorver as mensagens a partir do 

interesse em colocar na prática cotidiana aquilo que ele consegue decodificar. 

Já na editoria sexo da edição 56 - Elas querem mais - fez a estudante perceber de que 

não adianta botar pressão para rolar sexo com o namorado, pois isso afeta ainda mais o 

desempenho sexual masculino. “Às vezes eu não me dou conta que ele pode estar passando 

por algum problema mais sério e não está a fim”. 

Eduarda ainda ressalta que acha importante uma revista como a Gloss fazer parte da 

vida das mulheres, e ainda afirma, “Lendo a Gloss fico interada com praticamente todos os 

assuntos, moda (roupas, calçados e acessórios), beleza (pele, cabelo, unhas e corpo), sexo 

(posições, comportamento (na vida pessoal, profissional), viagens, curiosidades, músicas, 

livros, sucessos da internet, etc”. 

De acordo com Martín-Barbero (1987) o estudo de recepção parte da análise do 

espaço cultural. É justamente a partir deste espaço, que a receptora acaba produzindo 

sentidos. Além da identidade cultural, é possível considerar que esta identidade assim como a 

memória do indivíduo é ligada às vivências passadas, ao presente e também ao futuro. Neste 

caso também podemos reconhecer que acontece outras duas mediações citadas por Jacks 

(1999), a mediação cognitiva, que nada mais é, do que a absorção de informações e a 

realização da adição dos valores de cada sujeito, ou seja, o reconhecimento da leitora com a 

revista. Também ocorre a mediação que é nomeada como competência cultural, onde a 

própria definição de cultura do receptor faz com que ele perceba as diferenças sociais que a 

atravessam. 

Ela conta que lê a Gloss por entretenimento, pois acha leve e foge das leituras 

normais, como por exemplo, as do trabalho e da faculdade. Todo mês fica ansiosa para 

comprar a revista, curiosa para ver as editorias de moda, sexo e quando tem alguma 

personalidade na capa que ela admira. 
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Marcela:  

 

É jornalista, tem 23 anos de idade. O que mais gosta de fazer nas horas vagas é ver 

TV, viajar e sair com os amigos. Marcela é assinante da revista Gloss desde que ela foi 

lançada, e depois de ler ela guarda cada exemplar ou empresta para suas amigas. A leitora 

define seu estilo como básico, e diz ser “vaidosa na medida certa”. Seu defeito também é ser 

ansiosa demais, e sua principal qualidade é ser “dinâmica” em tudo o que faz. 

Sobre as capas da revista Gloss, a jornalista comenta que acha supercoloridas, 

visualmente lindas, com fotos ótimas e ainda chama a atenção para a criatividade. Ela acredita 

que a capa interfere na hora da leitura e diz que as chamadas da capa a fazem ir direto à 

matéria que mais a interessa, e chama a atenção para o conteúdo da revista, nem sempre sendo 

a chamada principal. Ao falarmos das capas da revista, é importante ressaltar que Scalzo 

(2004) lembra que a capa é feita para satisfazer o leitor, a capa passa a ser uma espécie de 

vitrine para seduzi-lo, uma maneira clara para estimular sua curiosidade. 

A jovem foi atraída pela revista quando viu uma matéria sobre intercâmbio, e assim, 

depois de ler, passou a se interessar cada vez mais até se tornar assinante. O que mais gosta de 

ler na revista é o editorial de moda e beleza e a editoria sobre sexo. 

Nesta observação, é preciso considerar o que Jacks (1999) quis dizer quando relata 

que todo indivíduo é formado por aspectos particulares e específicos, que são responsáveis 

por sua identificação. O ato de consumo torna-se fundamental para entender o processo de 

construção da identidade, e ele é estimulado pela mídia. 

Percebe-se através dos comentários de Marcela, que ela não se atenta muito às 

manchetes principais, pois já sabe o que irá encontrar na edição, e já quem compra a revista 

na banca, levam mais em conta os conteúdos que estão enfatizados na capa. 

Portanto, as capas são importantes para mostrar que assuntos a revista irá abordar, mas 

não fazem suas leitoras necessariamente direto para essas reportagens especiais. Elas apenas 

alertam sua leitora de que existe uma reportagem de um assunto diferenciado, mais específico 

e que merece uma leitura mais atenciosa. 

Descreve a revista, como voltada para quem gosta de maquiagem, usar roupas e 

acessórios que são tendências. Ainda ressalta que a revista Gloss não tem uma linguagem de 

moda tão pesada como uma Vogue, mas que é uma revista completa e que abrange assuntos 

interessantes, e o mais importante, produtos com preços acessíveis. 

Conforme as mediações, a receptora retira da revista as informações que lhes são 

úteis. É a partir das características da revista que ocorre a efetivação do seu contrato com o 
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receptor. Scalzo (2004) lembra que o jornalista de revista pode usar ferramentas para tornar o 

conteúdo mais atrativo e conseguir agradar seus leitores, como a fotografia e os gráficos para 

explicar a informação, pois normalmente estratégias visuais costumam dar certo. 

Marcela ainda acha que a Gloss foge do clichê em relação às matérias de sexo, pois 

não faz como as outras revistas, que só tratam de assuntos como, “apimentar o sexo, prazer, 

orgasmo, posições, etc”. A Gloss é mais voltada para os assuntos mais comuns, que todas 

mulheres passam e mostra fatos reais de suas leitoras, isso que a chama mais atenção. 

Considera interessante a matéria da capa, pois há uma identificação da leitura com a 

estrela da foto. “Faz com que a gente se sinta bem e tenha esperança que possa crescer assim 

como elas cresceram profissionalmente” acrescenta. 

Marcela é fã de moda, e gosta da Gloss porque a revista não trata da moda de 

passarela, e sim da moda do dia-a-dia, isso foi uma das partes relevantes dela ter se tornado 

uma assinante da revista. Na opinião dela, a Gloss consegue ser uma revista inovadora mesmo 

com a internet. 

A jornalista descreve a editoria sexo como muito significativa e ainda menciona a 

matéria que fala sobre os problemas de ser “encanada” com o corpo na hora da relação. “Essa 

matéria quebrou os meus tabus em relação a vergonha do corpo, eu percebi que se não tem 

um padrão ideal e que não existe a mulher perfeita, e isso não é empecilho para construir um 

relacionamento”. 

Nesta reflexão, é preciso contemplar a competência cultural, outra mediação 

apresentada por Martín-Barbero (1987) como fundamental no processo de recepção. A 

competência cultural, não esta associada apenas à cultura formal de um sujeito, mas tem a ver 

com a identificação do receptor dentro do seu contexto de inserção. Esta mediação tem a ver 

também, com as marcas culturais oferecidas pelos produtos midiáticos.  

Como a receptora vive em um ambiente que é contextualizado pela revista, ou seja, 

meio urbano, convive com jovens, é recém-formada, costuma consumir produtos midiáticos 

da atualidade e está interada nas novidades, neste sentido, pode-se afirmar que a revista 

contextualiza a realidade, de forma que a leitora pode, conforme seu depoimento, reestruturar 

sua forma de pensar sobre ela mesma, a partir do conteúdo apropriado, que serviu, como 

pode-se observar na partir de seus enunciados, para dar novos sentidos ao ambiente e as 

relações sociais as quais está imersa. 

 

Gabriela:  

 



46 

 

Gabriela tem 22 anos e é estudante de Desenho Industrial. Conta que seu passatempo 

preferido é assistir filmes e séries na TV. Acha que seu defeito é ser curiosa demais, enquanto 

sua qualidade é o companheirismo.  

Assinante da Gloss há dois anos, explica que aprecia a revista por ter assuntos 

diversificados e bastante comuns entre as mulheres, e que fala em uma linguagem simples, 

diferente das outras revistas voltadas ao público feminino. 

No discurso de Gabriela é possível perceber que o ambiente urbano e universitário que 

a jovem está inserida possui grande importância em relação a recepção da revista. A mediação 

cultural, que segundo Jacks (1999) aponta que a cultura da receptora e o contexto que ela está 

inserida fazem com que a partir das práticas cotidianas e suas vivências ela acabe produzindo 

sentidos diante do consumo do conteúdo. 

Em relação a “interatividade” da Gloss, onde a revista propõe uma interação por meio 

de redes sociais, e depois captura tais narrativas do cotidiano das leitoras e as publica nas 

edições impressas, a estudante diz gostar muito, pois as matérias ficam muito mais atraentes 

quando se percebe que as outras leitoras também sofrem com dramas normais que todas 

mulheres também passam. 

Assim é possível perceber a importância da mediação tecnológica proposta por 

Martín-Barbero (1987) onde o receptor participa como um coprodutor de mensagens e 

também interage com outros emissores, através de dispositivos tecnológicos. 

Conheceu a revista, pois na adolescência assinava Capricho e Atrevida, depois passou 

a assinar Nova e Gloss, mas acabou se identificando mais com a Gloss.  

A estudante gosta da revista, pois diz que não fala sobre um assunto geral, e sim de 

assuntos diversificados. “A Gloss borda as artistas da capa como pessoas normais como a 

gente, e também na questão do sexo, não é pragmática como as outras revistas, ela apresenta 

sugestões e também depoimentos para as leitoras de basearem naquilo, não mostra só um 

lado e sim várias soluções”, resume. 

Gabriela diz adorar a matéria de capa e o que mais agrada a estudante é o final da 

reportagem, onde mostram os produtos que são usados para fazer a maquiagem de quem esta 

estampada na capa “Já comprei várias maquiagens porque vi na capa, achei bonito e me 

agradou bastante”. 

Suas editorias preferidas na revista Gloss são a entrevista da capa, e das 

recomendações de livros mais vendidos, cd, aplicativos, viagens, etc. 

Considera-se, neste sentido que a própria estrutura da revista permite que o leitor faça 

as suas escolhas, que ele decida a partir das editorias o que lhe interessa e com o tipo de 
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informações ele se identifica, pois neste espaço ocorre a realização simbólica, de interpretação 

e organização da sua vida cotidiana tanto na sua casa quanto no mundo exterior. 

A matéria de sexo da edição 59 – Sexo com obstáculos, sobre as posições, ela achou 

incrível e engraçada, pois mostra que tentar inovar na relação fazendo posições diferentes das 

habituais pode não ser um bicho de sete cabeças, se feito com cuidado. “Nessa parte que a 

revista entra, ela apresentou fatos de quem tentou e não tomou todas as precauções e deu 

errado, mas adiante mostra como fazer para dar certo sem ninguém sair machucado”. 

 

Taynara: 

 

Publicitária de 25 anos, Taynara afirma que seu hobby é ler revistas e ver filmes. A 

jovem é assinante da Gloss há quatro anos e conta que em sua casa, já existe um espaço 

reservado para colocar suas revistas. Se considera uma pessoa bem humorada e tem como 

defeito ser orgulhosa. A jovem santamariense tem um estilo clássico ao se vestir. “Gosto de 

me vestir bem e seguir as tendências que eu acho que combinem comigo” diz Taynara. 

A publicitária que é vaidosa e se acha bonita, já esperou ansiosamente pela chegada da 

sua Gloss, onde sabia que iria ter um editorial sobre maquiagens para festas, e queria copiar 

para usar em sua formatura. 

O modo de como o conteúdo da revista é escrito, é o que mais chama a atenção da 

leitora, que descreve a leitura como sendo simples e de fácil compreensão. 

Conheceu a Gloss pois costuma ler e assinar várias revistas, assina desde que ela foi 

lançada, porque gosta e se identifica com a proposta da Gloss, uma leitura fácil e rápida. 

Conta que carrega a Gloss pra todos os lados, elogia o tamanho da revista e acha 

prática e com formato para facilitar o transporte e também a leitura. Scalzo (2004) lembra que 

o formato da revista é um dos aspectos que as diferenciam dos outros meios de comunicaçao. 

A facilidade de guardar e carregar, atrai o leitor para facilitar o transporte. 

Acha as matérias de sexo engraçadas, principalmente a das posições que a chamou 

muita atenção. “Geralmente nos filmes essas posições são românticas e lindas, mas na vida 

real mostra que não é tão lindo assim”, explica. 

Ela acredita ser importante a parte dos depoimentos das leitoras, essa interação com 

produção e recepção, é ideal para dar credibilidade a revista, que engrandece as reportagens e 

faz com que as leitoras encontrem nelas um reconhecimento. 

A identidade cultural como mediação proposta por Jacks (1999) possibilita 

compreender o contexto da inserção dos receptores, a partir do seu cotidiano e da sua cultura 
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atravessa as demais práticas, pois as características locais, no caso o meio urbano, caracteriza 

um universo cultural diferenciado. A mediação individual também marca a relação 

estabelecida entre a revista e o receptor, pois a partir das experiências subjetivas do individuo 

pertencente a uma determinada cultura, que ocorre a recepção.  

Como publicitária, ela observou que as capas da Gloss sempre são com celebridades 

que estão em evidência na mídia no momento. Isis Valverde na época em que saiu na capa 

vivia a Suélen, uma piriguete na novela das oito. Nathalia Dill na época também atuava na 

mesma novela, onde vivia Débora, a menina rica e estilosa da trama. Adele estampou a capa 

do mês de agosto, pois em 2012, com seu álbum 21, venceu as seis categorias em que 

concorria no Grammys. 

Taynara ainda repara que existem atrizes que já estamparam em menos de um ano a 

capa de revista mais de uma vez, por estar em evidencia na mídia. Acha que a escolha dessas 

famosas nunca destoa muito, que estão bombando no momento e que tem relação com o 

público, com atrizes de faixa etária semelhante. 

 

Roberta: 

 

A administradora de 28 anos conta que a Gloss a ajudou a se tornar vaidosa. Roberta 

acredita que seu defeito é ser controladora e querer fazer tudo sozinha, mas aponta como sua 

qualidade a questão de ser bastante comunicativa. Nas horas que não está trabalhando, 

Carolina gosta de assistir seriados. 

Depois de ler a revista, costuma guardá-las na sala de casa como objeto de decoração. 

Ao comentar das capas da revista, “Acho as capas muito básicas, e como sempre são muito 

parecidas, elas acabam deixando de chamar a atenção”. 

 Como a capa não interfere na hora da leitura, ela alega que compra a revista pois, ao 

ler pela primeira vez, se identificou com o conteúdo. “A Gloss atende um universo feminino 

jovem como um todo (saúde, beleza, trabalho, estudo, moda e curiosidade), coisa que não 

encontrei em nenhuma outra revista” afirma assim, o porquê sua preferência pela Gloss. 

Conheceu a revista na praia, comprou na banca, depois começou de comprar sempre 

na banca que passava todos os dias para trabalhar. Lê pois diz que a Gloss atende assuntos de 

seu interesse, como sobre o que fazer com o dinheiro, como administrar problemas e dúvidas 

financeiras, aperfeiçoamento profissional e esses assuntos mais “intelectuais” de uma forma 

mais “leve”. 
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Neste contexto, Villas Boas (1996) fundamenta que as revistas tentam conciliar o 

domínio da técnica jornalística com a improvisação, transformando assim, a informação 

brutal em notícia legível e compreensível. 

Gostava das matérias de comida e decoração da revista. “Gostava tanto de ler as 

receitas, esses dias até procurar nas minhas Gloss velhas para achar um creme que eu queria 

fazer, fiquei triste que tiraram essa parte da revista”, critica a leitora. A matéria que Roberta 

se referiu, era uma seção divertida na qual uma decoradora mudava o ambiente da casa de 

alguém, com soluções que servem como referência para as leitoras, mais um passo-a-passo de 

uma ideia bacana usada na seção do mês. 

Gosta das reportagens porque não são cansativas de ler, são do tamanho ideal, nem 

curtas nem compridas demais, e a leitura de fácil entendimento o que as torna interessantes. 

Scalzo (2004) fundamenta esta questão quando relata que o texto de revista tem como 

característica a liberdade nas reportagens, sendo assim, cada revista possui um estilo 

diferente, levando em conta o tempo, o espaço e a interpretação que ela deseja passar para seu 

leitor, devido suas experiências, leituras e sua relação com o que o cerca. 

Nos enunciados da receptora fica explicito o quanto as informações que a revista 

apresenta são importantes na sua pratica cotidiana. Desta forma Scalzo (2004) mostra que é 

necessário explorar novos ângulos, buscar notícias exclusivas, ajustar o foco para aquilo que 

se deseja saber, e entender o leitor de cada publicação e incorporar-se destas características 

para fidelizar e atrair o leitor. 

A administradora adora a Gloss, pois nas entrevistas com a pessoa famosa que esta na 

capa, eles falam mais sobre a vida antes da fama e não focam só no sucesso que ela tem 

agora. Mas enfatiza a questão do make das modelos da capa. “A gente só vê que elas não são 

tão simples assim quando chega na hora que mostra como eles fizeram o make da capa, 

porque só são produtos caríssimos (risos)”. 

Gosta das reportagens de sexo e diz que se identifica com algumas matérias, pois acha 

que sexo é uma via de mão dupla e às vezes as mulheres também precisam entender o que os 

parceiros pensam sobre o assunto. Quando tem matérias que ela acha interessante, e que 

podem acrescentar na vida sexual do casal, ela as mostra para o marido, com segundas 

intenções. “Acho legal de mostrar as que me interessam, nunca é ruim saber onde podemos 

melhorar aperfeiçoar ou tentar coisas novas”, afirma a jovem. 

Aprecia comprar a revista todo mês por causa do conteúdo, pois acha atraente e 

relevante os temas que a revista apresenta. 
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Bianca: 

 

Educadora especial, com seus 36 anos de idade, Bianca conta que seu passatempo 

preferido é curtir os filhos, Bia de 14 anos e Miguel de 2 anos, e assistir seriados com o 

marido. Afirma que ser orgulhosa seja seu pior defeito, e toma como qualidade, ser uma 

pessoa humilde. 

Conheceu a Gloss porque uma amiga apareceu com a revista em sua casa, ela achou 

interessante assinar, também para que sua filha de 14 anos pudesse ler. 

Adora a revista pois mostra os produtos de beleza que são de boa qualidade, e conta 

que já comprou várias produtos de boa qualidade, e o que ela estava procurando. 

Na entrevista, Bianca se lembrou de uma editoria na qual ela gostava muito de ler que 

tiraram da revista. “Quando percebi que não tava mais tendo, peguei todas minhas Gloss e 

fui procurar quando que tinha sido a ultima edição, percebi que foi bem na troca de editor da 

revista, fiquei bem chateada”, afirma. 

Na opinião de Bianca, o que mais a chama atenção na revista, são as matérias do dia a 

dia da mulher. “São de fácil leitura e entendimento para todas as idades, tem dicas ótimas e 

básicas de beleza e propaganda de produtos de fácil acesso no mercado” Rossana. 

A receptora sabe que quando folhear a revista vai encontrar informações do seu 

interesse. Neste contexto, Abiahy (2005) explica que o leitor encontra uma identificação na 

revista, pois ele procura uma linguagem mais aproximada do seu universo. 

Adora ler a entrevista da capa, pois acha que a Gloss mostra a artista não tão estrela, e 

sim mais real, não enfatiza tanto a vida profissional. 

Matérias de sexo não a interessam muito e ela raramente segue alguma dica da revista 

a respeito do assunto. Indagada a respeito da filha, o que ela permite que a menina leia ou 

nao, ela é clara, ‘’Eu deixo ela livre para ler as reportagem que quiser, e tambem mostro que 

sempre estou aberta a conversar sobre todos os assuntos que ela tiver dúvidas’’, explica 

Bianca. 

Acha que não da pra ir a fio sobre tudo que diz na revista, mas é da opinião de que 

sempre tem como tirar algo de bom em tudo que a revista traz. Reforça que gosta de ler as 

matérias sobre relacionamentos, mas não segue a risca tudo que a revista fala. É possível 

perceber que existe um “filtro” na relação entre emissor e receptor. Assim, Thompson (1998) 

explica que o receptor é quem decide o que pode ou nao ser útil, ele funciona como um filtro, 

determinando os conteúdos que deseja ler, podendo assim formar sua opinião. 
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Silvana: 

 

Estudante de Relações Públicas, Silvana tem 22 anos e adora ler livros e conhecer 

lugares novos. Diz que seu maior defeito é ser uma pessoa egoísta, e sua maior qualidade é 

ser esforçada em tudo que faz.  

Foi atraída pela revista Gloss, pois quando a viu nas bancas achou o tamanho ideal 

para levar para onde quisesse. Explica que gosta da revista pois não é de leitura profunda, é 

mais imagens com legendas e poucos e pequenos textos. 

A estudante revela que dificilmente lê os textos da revista, o que mais chama sua 

atenção são as imagens e os looks, que ela muitas vezes tenta compor seu visual pegando 

dicas da revista. 

Os textos que Silvana costuma ler são, geralmente, as colunas de dicas de viagens e 

lugares para visitar, como a coluna destinos, que é uma de suas preferidas na revista. 

Questionada sobre a matéria de capa e também sobre a capa da revista, Silvana diz não 

ser atenta a essa proposta da revista, pois compra por outro motivo, moda e maquiagem. 

Silvana descreve a Gloss como uma revista moderna, “É uma revista pra a jovem, não 

adolescente e nem tão adulta, que trata principalmente de moda, e fala também sobre 

relacionamentos, sexo, etc. É feita para uma mulher que tem uma vida moderna e 

metropolitana e quer estar a parte das novidades desse contexto, moda, maquiagens, etc”. 

Observa-se, neste sentido, que a identidade cultural do sujeito e o meio onde ele está 

inserido, no caso o meio urbano, possui grande relevância para a apropriação da mensagem 

produzida pelo meio midiático. Segundo Jacks (1999) a identidade cultural proporciona uma 

contextualização com o meio onde ele vive, o grupo social que faz parte e também a sua 

história de vida. 

Quando recebe a revista, folheia até achar os looks que mais atraem sua atenção, 

depois de algum tempo, ela vai lendo as outras reportagens que acha menos interessante. 

Sobre a editoria sexo, Silvia diz que lê só quando o assunto a interesse, mas que não 

influencia em nada na sua vida sexual, “Minha vida sexual é tão bem resolvida que não 

preciso ler matérias de sexo para saber o que fazer”. Silvana ainda completa dizendo que 

acha que o foco da revista não é o sexo em sí, e sim a moda. “A Gloss não traz argumentos 

fortes o suficiente para te fazer mudar de comportamento, o foco dela é mais moda e menos 

conteúdo”. 

A partir do relato de Silvana, podemos perceber que é a única leitora que não se 

apropria das matérias de sexo. Isso pode ser marca da sua identidade. Assim podemos 
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considerar a teoria exposta, a qual diz que cada pessoa se adapta ao consumo midiático de 

formas distintas. São novos estilos de referência que fazem parte da construção da 

subjetividade e consequentemente, da criação da identidade cultural do sujeito. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia da pesquisa era descobrir os sentidos que as leitoras de Santa Maria davam 

para a revista Gloss, em especifico às editorias Capa e Sexo, e de que maneira elas se 

apropriam das informaçoes veiculadas neste produto midiático. 

A partir de um Grupo Focal foi possível capturar os depoimentos de cada leitora e 

assim, entender os usos e apropriações que ela fazem do conteúdo da revista.  

Constatou-se que o meio urbano e as práticas cotidianas influem diretamente no 

entendimento e na relaçao da mulher com a revista. Notou-se que a revista Gloss ja faz parte 

do cotidiano dessas leitoras, principamente a moda que a revista aborda, onde todas revelaram 

grande identificação com as matérias e ilustrações. 

Concluiu-se que, das editorias analisadas, a editoria Capa, onde é apresentado uma 

famosa e sua historia de vida pessoal e profissional não é a leitura principal da revista, a 

maioria das leitoras leem porque acham que a personalidade é abordada de forma simples e 

não pelo status que possui na mídia. A editoria Sexo é lida por 80% das leitoras que 

participaram desta pesquisa, mas a atenção para esta editoria depende do assunto que ela 

aborda. 

Todas as leitoras que foram analisadas leem mensalmente a revista pois ela apresenta 

assuntos atuais e principalmente por abordar moda e comportamento de uma forma “leve” e 

de fácil compreendimento. Foi unanime a abordagem sobre a questao da moda na revista, 

onde são apresentados roupas e produtos de beleza juntamente com dicas de como usá-los, 

assim essas mulheres conseguem atingir o objetivo que é se sentirem bonitas e vestir roupas 

modernas, gastando pouco. 

Para compreender os sentidos destas leitoras, é necessario entender a recepção, para 

isso, devemos analisar toda mídia em questão. As mediações tornaram-se essenciais para o 

entendimento do processo de identificação entre receptor e produto. O indivíduo passa a 

consumir as mensagens pelo interesse em colocar em prática aquilo que ele decodificou, ou 

seja, o que ele conseguiu filtrar do conteúdo consumido. 

Atualmente as revistas possuem grande expressividade na vida das leitoras, neste meio 

de comunicação são encontradas características como clareza, objetividade, ritmo, formato e 

design arrojado, e principalmente por serem segmentadas para um público com ideias e 

costumes semelhantes. 

Este estudo foi relevante para o campo da comunicação por provocar reflexões 

relevantes sobre a mídia e o público feminino. Percebeu-se que por consumir o mesmo 
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produto, as opiniões das leitoras eram frequentemente semelhantes, isto esta relacionado a 

identidade de cada uma, que é estimulada pelo consumo é típica de uma sociedade 

contemporânea. 

Considera-se esta pesquisa importante para o profissional da comunicação pois 

acredita-se que estes necessitam compreender e saber explorar as necessidades do seu público 

consumidor. Este público possui grande importância no campo da comunicação, pois é o 

emissor que produz o conteúdo mas o receptor quem confere e dá sentidos para estas 

mensagens. 

Acredita-se que esta pesquisa foi muito significativa para a pesquisadora, pois esta 

passou a compreender a importância das revistas na vida de suas leitoras, a entender como as 

mediações são significantes para permear um estudo de recepção e serviu também para 

ampliar seus conceitos sobre receptores. 

A garantia de se ter um trabalho realmente sólido, depende muito do envolvimento do 

pesquisador com o objeto da pesquisa, nele que se dá a estabilidade e reconhecimento de um 

trabalho bem realizado. Esta investigação pode ser de grande utilidade, no entanto, como na 

pesquisa nada é permanente e imutável, outras pesquisas podem ser realizadas nesta área. 

Este trabalho pode servir como fonte de referência para futuros estudos na área da 

comunicação, pois leva-se em conta que o Jornalista depende exclusivamente do público para 

fazer um bom trabalho. No entanto, a cada nova pesquisa que surge, novos conhecimentos 

certamente surgirão, ampliando e introduzindo novos conceitos sobre o universo da recepção.
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APÊNDICE A - Perguntas Grupo Focal Gloss 

 

Nome 

Idade 

Defeito 

Qualidade 

Cidade 

Profissão 

Hobby 

 

Perguntas complementares: 

 

1. O que acha da editoria sexo? 

2. O que faz com a revista depois de ler? 

3. Qual o seu estilo? 

4. Você é vaidosa? 

5. Você se acha bonita? 

6. A revista influencia em suas decisões? 

7. O que você acha das capas da Gloss? 

8. A capa interfere na hora da leitura? 

9. O que você acha das atrizes que saíram na capa das três edições? 

10. Já comprou a revista por alguém motivo especial? Qual? 

11. O que te chama mais atenção na Gloss? 
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APÊNDICE B 

 

1- Como você descobriu a revista Gloss? 

2- Se você tivesse que descrever a revista Gloss a uma amiga que ainda não é leitora, 

como faria? 

3- Qual a diferença entre a Gloss e as outras revistas direcionadas ao público feminino, 

em sua opinião? 

4- Você tem preferência por alguma editoria da revista? Qual? Por que? 

5- Qual o motivo mais relevante de você ter se tornado uma leitora da Gloss? 

6- A revista traz assuntos informativos para o público feminino. De que maneira as 

matérias sobre a celebridade da capa tem influencia na sua vida?  

7- Também sabemos que a revista aborda assuntos relacionados a sexualidade, de que 

maneira a editoria “Gloss sexo” influencia você? 

8- A editoria de sexo da revista tem alguma influência na sua vida sexual? 

9- De que maneira você realiza as sugestões que a revista te da? E com que frequência? 

10- Você acha que a revista Gloss trata de assuntos relevantes para o seu dia a dia? De que 

forma? 

11-  Como você abordaria os assuntos que lê na Gloss, para suas amigas que não são 

leitoras? 

12- De que maneira você se identifica com a entrevista da editoria “Gloss capa”? 

13- Vocês acreditam que com a crescente inserção da mídia na sociedade, as pessoas 

passam a ser influenciadas pelos conteúdos veiculados nesses produtos? Por quê? 

14- Em sua opinião, até que ponto os meios de comunicação podem construir ou formar 

opinião? 

15-  Todas elogiaram a interatividade da revista, mas alguma de vocês já entrou em 

contato com eles para compartilhar com outras leitoras alguma experiência que já viveram? 
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APÊNDICE C 
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