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Resumo 

 

Este trabalho analisa a construção da identidade da mulher na revista feminina Trip Para 

Mulheres, em quatro edições publicadas no ano de 2010. O objetivo é verificar quem é a 

mulher construída pela TPM, quais os assuntos que supostamente lhe interessam e 

quais valores a revista produz e reproduz nas suas matérias de capa. A metodologia para 

realização desta pesquisa foi a análise de conteúdo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Essa moça está decidida a se super 

modernizar, ela só samba escondida 

que é pra ninguém reparar (Chico 

Buarque) 

 

Este trabalho nasceu da vontade entender e analisar a imprensa determinada pelo 

sexo feminino, suas peculiaridades, sua linguagem e seu método de persuasão. O 

imaginário contemporâneo da felicidade tem na mídia um das suas instâncias mais 

significativas de elaboração. Nas bancas de revistas os magazines femininos prometem 

ajudar a leitora emagrecer, deixar sua a pele perfeita, educar seus filhos, alcançar o 

ápice da performance sexual e tudo isso sem desmontar o penteado. 

A “imprensa conselheira”, caracterizada por oferecer fórmulas, dicas, manuais, 

guias e modelos para as mais variadas situações da vida cotidiana, apresenta a leitora 

técnicas de viver. Para Codé (2004) estas narrativas prescrevem maneiras de pensar e 

proceder para obter o contentamento, erigido em norma, em face de um suposto mal 

estar superável materializado num problema. Formuladas em termos de 

problema/solução as narrativas da imprensa conselheira encarnariam uma deliberada, 

incessante e coercitiva busca metódica pela satisfação em diferentes aspectos da 

existência. Verificar se objeto de estudo desta pesquisa propõe esta necessidade da 

felicidade obrigatória e busca pela perfeição física para suas leitoras é o principal 

objetivo desse projeto. 

A partir do século XX as mulheres transformaram o seu papel dentro de 

uma sociedade masculina e por muitas vezes machista. Elas conquistaram 

lugar nas universidades, nos cargos de chefias, a liberdade de pensamento e o modo de 

conduzir suas vidas. O sistema patriarcal que dominou as sociedades durante quase toda 

sua existência colocou a mulher em um papel inferior em relação ao homem. As 

disparidades entre os gêneros eram notórias. A dominação masculina não permitia que 

as mulheres tivessem acesso a educação, já que elas eram criadas para cuidar da casa, 

educar os filhos, obedecer ao marido, serem belas e gentis. Nesta relação binária o 

homem era feito para pensar, trabalhar e decidir todas as questões da vida familiar. As 

fêmeas, que só destacavam por sua beleza e delicadeza, deveriam acalmar a conturbada 

vida do cônjuge, sempre disposta a atender suas vontades com um enorme sorriso entre 

os dentes. Não era preciso pensar em nada, somente ser bonita bastava para viver 
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tranquilamente. As que se atrevessem a estudar, ler ou questionar poderiam perder o 

encanto e também corriam o risco de perder o marido: 

O estudo laborioso ou a especulação penosa, mesmo que uma mulher nisto 
se destaque, sufocam os traços que são próprios ao seu sexo; e não obstante 
dela façam, por sua singularidade, objeto de uma fria admiração, ao mesmo 
tempo, enfraquecem os estímulos por meio dos quais exerce seu grande 
poder sobre o outro sexo. ( BORGES, 2005 apud KANT, 200, p. 49) 

 

Segundo Ferraro (2004) no Brasil, as mulheres só começaram a alcançar o 

número de homens letrados no ano de 1940. Algumas usavam esta nova ferramenta para 

ler histórias de amor com finais felizes. Outras quiseram saber mais sobre “o mundo dos 

homens”e descobriram que este mundo era delas também. Na Europa e na América a 

Segunda Guerra Mundial alterou o papel da mulher na sociedade: elas tiveram que 

assumir o lugar dos maridos no sustento do lar e nas decisões. A dona de 

casa penetra no mercado de trabalho e muda totalmente a 

representação da mulher na sociedade: 

 
Isso começou de fato com as I e II Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-
1945, respectivamente), quando os homens iam para as frentes de batalha e 
as mulheres passam a assumir os negócios da família e a posição dos 
homens no mercado de trabalho.Mas a guerra acabou. E com ela a vida de 
muitos homens que lutaram pelopaís. Alguns dos que sobreviveram ao 
conflito foram mutilados eimpossibilitados de votar ao trabalho. Foi nesse 
momento que as mulheres sentiram-se na obrigação de deixar a casa e os 
filhos para levar adiante os projetos e o trabalho que eram realizados pelos 
seus maridos. PROBST,2003,p8) 

 

Mesmo desempenhando o papel de profissionais as mulheres não abandonaram seus 

antigos hábitos. Nenhuma mãe de família deixou de cuidar de seus filhos após ingressar 

no mercado de trabalho. E são raros os casos de esposas que deixaram de vigiar o lar e o 

marido e somente trabalhar fora. Mesmo com todas estas atribuições elas não abriram 

mão dos cuidados com a beleza e não perderam a doçura e delicadeza consideradas tão 

inerente ao gênero feminino. As mudanças trouxeram acúmulo de funções e de 

cobranças. Como uma boa mãe pode deixar o filho o dia inteiro na escola para 

trabalhar? Como uma profissional exemplar vai manter as lidas domésticas em dia sem 

prejudicar o seu trabalho? E a esposa dedicada pode ganhar mais que o marido sem 

acabar com seu casamento?  Uma gama de dúvidas, amparadas pela culpa, se formava 

nos inconscientes femininos. As mulheres criaram a necessidade de resolver todos estes 

problemas, preferencialmente ao mesmo tempo. Qual mulher não quer uma vida plena? 
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Qual mãe não quer ver os filhos crescendo felizes mesmo ela passando boa parte do 

tempo no trabalho? Qual esposa não quer manter a casa sempre luminosa e 

casamento eternamente em chamas? A imprensa feminina, que sempre acompanhou as 

mudanças na vida de suas leitoras, viu nestas mulheres, ávidas por soluções imediatas, 

um grande mercado consumidor. 

A primeira revista feminina surgiu na Europa no século XVII no ano de 1693. Já 

pelo nome da revista era possível ver qual era seu público alvo: A Lady’s Mercury 

consagra o nascimento da imprensa feminina. A massificação dos magazines para 

mulheres se deu com o avanço do processo de industrialização. Até metade do século 

XIX somente damas da aristocracia e da elite burguesa sabiam ler e tinham tempo para 

isso. Porém, os moldes de papel encartados nas revistas femininas desta época 

disseminaram as publicações e aumentaram de maneira significante o número de 

tiragens.  Nos EUA os magazines começaram a ser vendidos em lojas e livrarias, 

libertando-se de dependência do correio e os tornando mais acessíveis a todas as 

classes: 

Democratização da moda foi a primeira grande consequência dessa expansão 
da imprensa feminina, que crescia não só nos EUA, como na Europa, um 
pouco mais vagarosamente talvez. A influência dos moldes, foi enorme; a 
padronização do talhe das roupas começava a atenuar a diferença entre as 
classes. (BUITONI, 1990, p. 29) 

 

A imprensa feminina sempre trouxe em suas publicações os temas do cotidiano 

das mulheres da sua época. Numa mistura de assuntos domésticos, moda e problemas 

comuns ao gênero, criou-se a receita de sucesso para garantir a simpatia e o consumo de 

revistas:  

Poesias, receitas de bolo, reportagens, figurinos, consultório sentimental, 
artigos de psicologia, entrevistas, testes, horóscopo, contos, fofocas, 
maquilagem, plantas de arquitetura, moldes, saúde, educação infantil, tudo 
parece caber dentro da imprensa feminina. Sua área de abrangência parece 
infinita: embora frequentemente ligados ao âmbito doméstico, seus assuntos 
podem ir da dor de dente no filho de sete anos à discussão da política de 
controle de natalidade, passando pelos quase inavitáveis modelos de roupas 
e pelas receitas que prometem delícias. (BUITONI, 1990, p.8) 

 

Os magazines femininos desenvolveram uma linguagem própria para falar com 

suas leitoras e uma proximidade que os permitia tratar sobre qualquer assunto. 

Acompanhando e fazendo parte da evolução da mulher na sociedade, a imprensa 

feminina, sempre se adaptou aos novos temas que surgiam a cada passo dessa evolução, 
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as revistas femininas desenvolveram com seu público alvo uma verdadeira história de 

amor.  

A fotografia tem um papel fundamental nesta sólida relação entre mulheres e 

seus magazines. Com o desenvolvimento das técnicas de impressão e a qualidade do 

papel o mundo perfeito retratado pelas revistas ficava cada vez mais visual: 

Quando alguém olha para uma página de revista, a primeira coisa que se vê 
são as fotografias. Antes de ler qualquer palavra, é a fotografia que vai 
prendê-lo àquela página ou não. Fotos provocam  reações emocionais, 
convidam a mergulhar num assunto, a entrar numa matéria. Por isso, ter 
fotos boas em mãos é fundamental. Elas devem excitar, entreter, 
surpreender, informar, comunicar ideias ou ajudar o leitor a entender a 
matéria. Numa época carregada de apelos visuais, o uso da fotografia 
tornou-se ainda mais relevante. (SCALZO, 2004, p. 70) 

 

A publicidade ganhou mais força ao se utilizar de imagens fotográficas: era 

possível mostrar com qualidade de imagem a vida imposta pela propaganda. As revistas 

exibiam através da fotografia a casa perfeita, as roupas sofisticadas, as famílias felizes 

comendo margarina, o carro do ano, e nas últimas décadas século XX, o corpo 

impecável. A felicidade estava nas bancas de jornal, impressa em cada página das 

revistas femininas permeando os sonhos e as frustrações das mulheres: 

Aleluia! Entremos no melhor dos mundos, o paraíso sobre a Terra, o reino da 
felicidade, do êxito assegurado e da juventude eterna...Nas estradas desertas, 
mulheres jovens, de belas pernas bronzeadas, dirigem carrões rutilantes que 
mal acabaram de sair da lavagem automática...As crianças, rindo, dão 
pulinhos á sua volta...não choram, não pegam nunca piolho nem escarlatina, 
não enfiam o dedo mais nas tomadas elétricas. A mãe delas, vinte anos de 
idade, sem uma única estria, zero grama de celulite, vai cantarolando 
enquanto enrola numa fralda suas bundinhas roliças nunca sujas de cocô, e 
tem um cheirinho tão gostoso...Claro que todo mundo reconhece esse mundo 
idílico, é o universo tacanho e estúpido da publicidade, que nos infantiliza há 
coisa de trinta anos (TOSCANI, 1995, p. 16) 

 
Agora as mulheres não queriam somente copiar os moldes de roupa, precisavam 

também copiar o cabelo, o corpo desenhado, a casa dos sonhos, os filhos perfeitos e o 

casamento ideal. Criou-se o mito da mulher perfeita. Sempre acompanhando as 

tendências que agradam este novo mercado de consumidoras, imprensa feminina 

segmentou mais uma vez suas publicações e produziu revistas direcionadas a esta 

mulher capaz de fazer tudo ao mesmo tempo sem desarrumar o cabelo. Estava lançada a 

corrida em busca da perfeição. 

 

  Uma parte significante da imprensa feminina se direcionou a este padrão de 

mulher e produziu revistas que serviam de norteadoras para uma vida glamourosa, como 
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se fossem guias de sobrevivência. A revista Nova, produzida no Brasil pela Editora 

Abril, é um bom exemplo disso. Traz em suas publicações mensais um Guia sobre 

algum assunto feminino cuja pauta é sempre sexo. A revista Marie Claire, da Editora 

Globo, serve como referência fashion para muitas de suas leitoras e, a cada estação, 

mostra o mapa das tendências em moda que “você não pode deixar de usar”. Do mesmo 

modo o magazine Casa e Jardim, também da Editora Globo, ordena: “mude sua casa”, 

exibindo matérias com variadas dicas de decoração de ambientes internos e externos. 

Utilizando uma linguagem subjetiva, e outras vezes mensagens direta, boa parte das 

revistas femininas (aliadas a publicidade) dizem para suas leitoras como elas devem se 

vestir, se maquiar, morar, tratar seus relacionamentos afetivos, para chegar no ápice da 

uma vida idealizada por todas as mulheres. Buitoni (1990) teoriza que alguns autores e 

parte da sociedade criticam estes tipos de magazines, apesar de serem amplamente 

consumidas. As revistas da mulher perfeita são acusadas de subestimar a inteligência de 

suas leitoras, concluindo que a vida delas se resume a sexo, trabalho e filhos.  

Mas, segundo a Editora Trip nem tudo está perdido no mundo das revistas 

femininas. Em 2001 a empresa lançou a versão feminina da revista Trip, intitulada TPM 

– Trip Para Mulheres. A magazine Trip é direcionado ao público masculino e está há 23 

anos no mercado. Segundo a editora a TPM veio para preencher o vácuo intelectual 

deixados pelos demais magazines do gênero. O público imaginado pela TPM são 

mulheres que não seguem padrões, que sofrem alterações de humor e de ideias, e que 

não pensam em ser feliz o dia inteiro. O slogan inicial da revista mostrava exatamente 

este novo modo de falar com a leitora: “ TPM – uma revista que não trata a mulher 

como idiota. Tem público, né?” 

Não existe um modo de ser homogêneo, único e imutável que possa servir de 
modelo às leitoras. Em muitos momentos e referindo-se às mais diversas 
situações, inclusive a crítica às outras revistas, a TPM se contrapõe aos 
procedimentos de homogeneização que criam padrões de comportamento a 
serem seguidos.  (HOLLENBACH, 2005, p. 32) 
 

Este trabalho se propõe analisar o conteúdo das matérias principais das edições 

selecionadas como corpus desta pesquisa, observando a representação que ela faz das 

suas leitoras, o modo como interage através da linguagem usada nos textos. O objetivo 

principal deste trabalho é descobrir se a revista Trip Para Mulheres rompe com o padrão 

de “guia de sobrevivência feminino” e mesmo assim sobrevive no mercado editorial. 
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2 E DEUS DISSE: QUE SE FAÇA A IMPRENSA FEMINA 

 

Não levou um tostão porque não 
tinha não, mas, causou perdas e 
danos. Levou os planos, meus 
pobres enganos, os meus vinte 
anos e o meu coração (Chico 
Buarque) 
 

A imprensa feminina é o jornalismo que tem como elemento definidor o sexo 

das suas consumidoras. Para Buitoni (1990) existe uma reluta em afirmar que a 

imprensa feminina é categoricamente jornalismo, pois o que caracteriza o jornalismo é o 

fato, elemento não trabalhado com freqüência na imprensa feminina. Ela ainda afirma 

que profissionais da imprensa feminina costumam qualificar o que fazem como 

jornalismo de amenidades, esclarecimento, serviço e entretenimento. Sendo este um dos 

fatores que leva Buitoni (1990) a afirmar que não há interesse de acadêmicos de 

comunicação em pesquisar sobre o assunto. 

Para Buitoni (1990) no sentido de registro do fato, a atualidade não está muito 

presente na imprensa feminina devido a seus conteúdos tradicionais: moda, beleza, 

culinária, decoração aceitam a ligação com o atual mas, não são por eles determinadas. 

A moda tem obrigação de ser atual, só que em função das tendências de mercado, e sua 

atualidade é pré fabricada. Quando a imprensa feminina dá espaço a pessoas ligadas a 

acontecimentos atuais – geralmente astros da música, televisão e cinema – utiliza a 

chamada atualidade romancesca, que cria um clima de ficção e fantasia em torno de atos 

e sentimentos. 

Os temas abordados pela imprensa feminina se referem exclusivamente ao que 

as editoras consideram o mundo das mulheres. Para Buitoni (1990) a área de 

abrangência da imprensa feminina parece ser infinita: embora seguidamente ligados ao 

âmbito doméstico, seus assuntos podem ir da dor de dente no filho de sete anos à 

discussão da política de controle de natalidade, passando pelos quase inevitáveis 

modelos de roupa e pelas receitas que prometem delícias. Buitoni (1990) teoriza que a 

pedra de toque da imprensa feminina é a novidade. 

Quando utilizamos a expressão imprensa feminina estamos nos referindo 

especificamente à revista impressa. Para Scalzo (2004) revista é um encontro entre um 

editor e um leitor, um contrato que se estabelece, um fio invisível que une um grupo de 

pessoas, e, nesse sentido, ajuda a construir identidade, ou seja, criar identificações, 

dando a sensação de pertencer a um determinado grupo. Scalzo (2004) afirma que os 
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magazines entram no espaço privado do leitor, participam da sua intimidade, da sua 

casa. Para a autora a segmentação por assunto e tipo de público faz parte do sucesso e 

da essência destas publicações: 

Os leitores costumam manter uma relação quase passional com suas revistas 
favoritas. Não é a toa que gostem e andar com elas debaixo do braço, como 
se fossem uma espécie e emblema ou sinal de identificação. Muito do 
fascínio deste tipo de publicação vem justamente da capacidade que ele tem 
de construir laços fortes de empatia com seu público. (SCALZO, p. 11, 
2004) 

 

O primeiro periódico feminino surgiu em 1693, na Inglaterra e era intitulado 

Lady’s Mercury. O grande atrativo desta publicação era o consultório sentimental, onde 

as jovens da época confessavam suas angustias, normalmente de ordem amorosa.  A 

seção destinada aos problemas do coração agradou as leitoras e começou a  fazer parte 

de todas as publicações do estilo. No começo do século XVI a Alemanha inovava 

acrescentando horóscopo, poesias e charadas no Journal jur Deustsche Frauen, uma das 

publicações femininas de maior circulação no país. Aos poucos os periódicos europeus 

incorporavam a moda nas suas edições. 

Porém, em termos de Europa a França foi o país onde a imprensa feminina teve 

mais expressão, servindo mais tarde de inspiração para o Brasil. O periódico mais 

popular do país no século XVI era o Journal de Dames. Inicialmente era um jornal 

literário, mas depois de algumas alterações editorias passou a se chamar Journal des 

Dames et des Modes. A publicação apresentava além do editorial, poemas, crônicas de 

livros e teatro, páginas sobre moda. O fator que mais influenciou para a disseminação 

dos periódicos femininos no século XVI foi a criação do fashion plate1 em 1770. 

Entretanto, somente em 1800 surge na Alemanha e na Áustria veículos dedicados 

exclusivamente à moda, voltados para costureiras e modistas. 

Segundo Buitoni (1990) até a primeira metade do século XIX, as revistas 

femininas eram produtos de elite. Não só pelo preço das assinaturas, mas 

principalmente porque as únicas mulheres que sabiam ler e dispunham de tempo para 

isso, eram as que faziam parte da aristocracia e da elite burguesa. Nos Estados Unidos 

depois da guerra civil o perfil dessa leitora mudou: 

Essa mudança aconteceu em um cenário pós guerra que trouxe o 
crescimento industrial e o desenvolvimento das editoras como negócios. 

                                                 
1 Os fashion plates eram um modo de divulgação de modas a partir de desenhos. Invenção inglesa, data 
dos anos 70 do século XVIII . Até então, “conhecer a última moda” significava percorrer o continente 
com várias bonecas vestidas de acordo 
com a moda em vigor. 
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Moldes, brindes, avanços da indústria de cosméticos, a busca do público 
interiorano, a venda avulsa, desvinculada do correio foram, entre outros, os 
motivos impulsionadores dessa imprensa (BUITONI, 1990, p.28).  
 

A disseminação das publicações aconteceu com o fim da dependência do 

correio. O número de tiragens aumentou, e as leitoras também. Os periódicos passaram 

a ser vendidos em lojas comerciais e livrarias, não era mais preciso ser assinante para 

conseguir um exemplar.  Os moldes em papel, que traziam a última moda européia, 

atraíram e popularização dos magazines2. Os EUA foi o responsável pela a 

democratização da moda e pela disseminação das publicações entre todas as classes 

sociais: 

 

Coube aos EUA democratizar a modelagem, imprimindo-a em série: ideia 
de Mr. Butterick, que lançou em 1863 o primeiro molde de papel, para 
confeccionar uma camisa de homem vendendo milhares. O segundo foi o de 
uma roupa de menino. A Butterick Company teve logo uma grande 
expansão. Em 1871, vendeu seis milhões de moldes, exigindo um catálogo 
próprio (o Metropolitan Monthly), que se transformou numa espécie de 
revista em 1875: Delineator (BUITONI, 1990, p. 29) 
 

Os principais temas das primeiras revistas femininas eram literatura e moda. 

Buitoni (1990) conta que o público alvo dessas publicações eram donas de casa e mães 

de família preocupadas como bem estar do seu lar.  Entretanto, após a Revolução 

Francesa essa tendência mudou na Europa e nos EUA. Uma imprensa feminista surgia 

para defender os direitos das mulheres. O Lady’s Home Journal, jornal americano que 

em 1893 chegou a vender 700 mil exemplares, incentivava as mulheres a terem 

pensamentos próprios, um pouco de ambição, uma boa aparência e gosto refinado. Essa 

mudança de filosofia foi uma determinação do diretor da revista, Edward Bok. Ele 

rompeu com a tradição do moralismo, sentimentalismo e piedade tão utilizados nas 

demais publicações, e mostrou para as suas leitoras que haviam outros fatores mais 

relevantes além de moda e poesia: 

 

Bok propunha a praticidade como norma e introduziu definitivamente a 
arquitetura e a decoração na grande imprensa. Para melhorar o estila das 
casas americanas com a ajuda de um arquiteto, lançou plantas de 
residências, nas páginas do Lady’s Home. Em 1897, publicou a planta de 
uma casa de 9 cômodos, com banheiros internos. Milhares de pessoas 
copiaram o modelo, que oferecia inclusive sugestões de como decorar salas 
e quartos, com fotos e desenhos explicativos. (BUITONI, 1990, p. 33) 

                                                 
2  A palavra magazine (em inglês) serviu para designar um tipo de publicação periódica e não diária, que 
visava não dar a informação em tempo real, mas sim aprofundar assunto quando merece o interesse geral 
do público – Contributos para uma história da Newmagazine, Carla Rodrigues Cardoso, 
http://lasics.uminho.pt/ojs/index.php/5sopcom/article/viewFile/142/138 retirado 28.09.10 
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Em 1937, é criada, na França, a revista Marie Claire com o objetivo de oferecer 

ao seu público luxo e praticidade a um preço acessível. Para Buitoni (1990) a revista 

revolucionou com uma diagramação3 que dava as publicações um tom mais sofisticado, 

valorizando o branco, apresentando textos pequenos e inovações tipográficas. Marie 

Claire também foi a primeira revista a apresentar um nome de mulher como título. 

Durante a Segunda Guerra Mundial o magazine deixou de circular, assim como outras 

publicações e só voltou em 1945. Neste mesmo ano a Elle surgiu na França como a 

primeira revista européia a ter publicidade em cores e rapidamente fez um grande 

sucesso. 

 

2.1 ASSUNTOS DE MULHER EM TUPI - GUARANI 

Deus é um cara gozador adora 
brincadeira, pois pra me jogar no 
mundo tinha o mundo inteiro, mas 
achou muito engraçado me botar 
cabreiro na barriga da miséria nasci 
brasileiro (Chico Buarque) 
 

Enquanto a imprensa feminina causava mudanças nos paradigmas da sociedade 

européia, no Brasil nem imprensa existia. A permissão para ter imprensa na colônia 

pertencente a Portugal só veio depois da chegada da Corte Portuguesa no século XIX. 

As mulheres brasileiras seguiam os hábitos impostos pelos colonizadores já que  poucas 

sabiam ler e eram educadas para a vida doméstica:  

Seguindo os costumes portugueses, devido à influência moura, a mulher 
quase não saía de casa, a não ser para ir à missa. Vivia cozinhando e fazendo 
rendas; raramente os pais deixavam as filhas estudarem, sob alegação de que 
elas poderiam assim manter correspondência amorosas não consentidas. O 
hábito de enviar as filhas à escola só foi absorvido pelas famílias de posses 
por volta da metade do século. Então, se os homens letrados eram poucos, as 
mulheres alfabetizadas formavam um número bem reduzido. (BUITONI, 
1990, p.36) 

 

Sodré (1999) afirma que o primeiro prelo4 instalado no Brasil chegou ao país 

junto com a Família Real, em março de 1808. A corte transferia-se para o Brasil tentado  

                                                 
3  Planejamento gráfico de uma mídia impressa.  Para Rafael Souza Silva, autor do livro Diagramação: 
planejamento visual gráfico na comunicação impressa, é onde vai se concentrar todo o discurso gráfico, 
em que a tipografia mínima contida harmoniosamente e padronizada alia-se ao ritmo dado às mensagens.  
4  Prelo é uma forma de impressão gráfica, que era utilizada para a impressão de livros. Foi inventado em 
1450 pelo alemão Johann Gutenberg 
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escapar das pressões feitas por Napoleão Bonaparte5. Antes do embarque, o Conde da 

Barca ordenou que fossem colocados no porão da nau Medusa, os prelos e tipos6 que 

haviam sido comprados para a Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, em 

Lisboa, e que ainda estavam encaixotados. Dois meses depois da chegada, o príncipe 

regente D. João VI toma conhecimento do material e manda instalar a Imprenssa 

Régia7, em 13 de maio de 1808. Para Sodré (1999) a imprensa no Brasil não havia 

desenvolvido pela ausência de capitalismo e da elite burguesa, segundo o autor somente 

nos países onde o capitalismo se desenvolveu a imprensa cresceu. E esse atraso 

brasileiro em relação aos demais países só foi suprido com a chegada da Corte 

Portuguesa. 

Buitoni (1990) relata que o primeiro periódico feminino que circulou no Brasil 

foi o Espelho Diamantino, lançado em 1827, no Rio de Janeiro. A publicação trazia 

como pauta assuntos sobre literatura, política, belas-artes e moda. As novidades em 

vestuário também estiveram intimamente ligadas ao início da imprensa feminina no 

Brasil. A publicação Correio das Modas, que circulava semanalmente no Rio, trazia 

figurinos pintados à mão vindos da Europa. A revista A Marmota (1849-1864) foi a 

primeira a publicar litografias com moldes de roupas impressas no país. Somente no 

século XX a fotografia chegou para ilustras as revistas. O casamento entre o texto a 

imagem foi um acontecimento determinante no sucesso da imprensa feminina: 

 
A imprensa feminina desenvolveu uma conduta em relação a credibilidade 
da foto bastante diferente da imprensa geral. Nos periódicos para a mulher, 
as fotos de pessoas que possam ser individualizadas, seja a artista famosa ou 
a mãe de família, buscam documentar a realidade. Porém, as fotos de moda, 
beleza e decoração são percebidas antes como fantasia, corporificação de um 
ideal de um ideal a ser imitado. Poderíamos contrapor as fotos que se 
pretendem informativas às fotos que seriam persuasivas ou sugestivas; 
recheadas de ilusão e imaginação, elas estimulam, induzem, conduzem. 
(BUITONI, 1990, p.19) 
 

Buitoni (1990) afirma que antes da metade do século XX o Brasil foi invadido 

pelos folhetins que publicavam romance seriados aguçando a curiosidade das leitoras e 

fidelizando seu público. Grandes nomes da literatura nacional publicaram pedaços de 

suas obras em folhetins, como José de Alencar e Machado de Assis. O formato também 

                                                 
5 Napoleão Bonaparte foi imperador da França no século XIX. Invadiu e conquistou muitos países da 
Europa Central e era conhecido com um grande estrategista. 
6 No Livro de Ouro da Comunicação, de Silvana Gontijo,  os tipos são definidos como os objeto onde 
eram gravadas as letras, os sinais de pontuação e os números. Primeiramente eram de madeiras, depois de 
Gutenberg (criador da prensa) passaram a ser de metal. 
7 Imprensa Régia foi primeira casa impressora instalada no Brasil, com início de suas atividades graças à 
chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro 



 12 

servia de termômetro literário, se o folhetim fizesse sucesso era feita a publicação do 

livro. 

O primeiro grande magazine feminino do Brasil, segundo Buitoni (1990) foi 

lançado em São Paulo no ano de 1914 e recebeu o nome de Revista Feminina. A 

maioria das leitoras eram assinantes da publicação e podiam participar das promoções e 

concursos divulgados na revista. Com este estímulo, entre outras inovações, o magazine 

tinha uma tiragem média de 15 mil exemplares. A Revista Feminina foi considerada um 

exemplo da união entre a imprensa, a indústria e a publicidade: 

A grande inovação, porém, da Revista Feminina foi o esquema comercial, 
que permitiu sua longa sustentação. A revista era propriedade da Empresa 
Feminina Brasileira, que fabricava e comercializava produtos destinados às 
mulheres, desde cremes de beleza a livros de culinária, romances e etc. 
(BUITONI, 1990, p.44) 
 

Em 1947, é lançada a revista Grande Hotel, precursora da fotonovela em 

quadrinhos e do gênero confessionário no país. Buitoni (1990) conta que a ideia veio de 

inspiração do magazine francês Confidences de 1938, que foi o primeiro a usar estilo 

confessionário em suas edições. Esta seção era destinada a publicar os relatos das 

leitoras sobre suas mazelas amorosas. As editoras descobriram que falar sobre os 

problemas sentimentais das pessoas era um negócio rentável e a publicação chegou a 

produzir um milhão de exemplares por edição. Para Hollenbach (2005) além de se 

valerem da confissão para a construção dos textos, as revistam aprimoraram as técnicas  

para extrair “verdades” das leitoras. As informações a respeito dos desejos, sonhos e 

interesses de seu público-alvo norteiam os conteúdos das publicações e servem como 

uma eficiente estratégia de venda de espaço publicitário. Ao detectar as características 

de suas leitoras, as revistas propõem um modo de ser compatível com elas e com os 

interesses das indústrias que as visam. 

A fotonovela, estilo concebido na Itália, trazia romances seriados e um cenário 

de sentimentalização da imprensa feminina. As histórias, no início, eram feitas em 

quadrinhos que depois foram substituídos pelas fotografias. Buitoni (1990) teoriza que 

no Brasil a novidade européia esbanjava melodramas amorosos onde o relacionamento 

– em via de regra - era impossível, a mocinha sofria, o mocinho lutava por ela sem 

medir esforços, mas no final o amor era a redenção e final feliz estava garantido. Scalzo 

(2004) relata que na carona deste sucesso de público e vendas a revista Capricho é 

lançada pela Editora Abril. Criada em 1952 o magazine inovou ao publicar fotonovelas 

inteiras e não em capítulos, como faziam as demais revistas do estilo. Não demorou para 
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a publicação alcançar o sucesso. A revista chegou a vender 500 mil exemplares por 

quinzena na década de 50 e se tornou líder do segmento. Um das características da 

Capricho é sua capacidade de adaptação em relação ao seu público alvo. Destinada para 

as “moças” de todas as épocas a revista evoluiu junto ao mercado e a sociedade: 

 

Como o desenvolvimento da televisão e das telenovelas – que rapidamente 
desbancaram as fotonovelas -, Capricho teve que passar pela primeira 
mudança radical para se manter no mercado, enquanto muitos títulos 
desapareceram porque insistiam em continuar usando a mesma fórmula. Em 
1982, deixou de publicar fotonovelas com freqüência e passou a ser uma 
revista mensal de variedades, dedicada à dona de casa jovem, de nível 
socioeconômico mais baixo do que a leitora da Claudia – revista feminina 
lançada pela Abril em 1961 e enorme sucesso editorial na época.  
(SCALZO, 2004, p.90) 
 

 
Buitoni (1990) teoriza que nos anos 50 a vinculação consumo/imprensa feminina 

crescia intensivamente em virtude do fortalecimento das indústrias relacionadas à 

mulher, à casa, ao desenvolvimento do mercado interno e ao relativo aumento da classe 

média. Para Passerini (1991), a partir da década de 50 a representação da mulher na 

publicidade, nos periódicos femininos e no cinema aparece imediatamente ligada ao 

consumo. Uma mulher deveria zelar pelo bem estar da família, podendo agora contar 

com a ajuda de eletrodomésticos. O novo papel feminino, todavia, não se restringia à 

administração da casa. A dona de casa eficiente também deveria ser uma mulher 

sedutora. Inspiradas nos filmes de Hollywood, cuja influência sobre a vida cotidiana até 

os anos 60 é sobretudo romântica, muitas mulheres sonhavam com uma vida parecida 

com as divas do cinema. A beleza tornava-se fundamental e a indústria cosmética 

aproveitou-se da representação feminina criada pelo cinema para, através de promessas 

publicitárias, entrar na vida da mulher. 

A mudança dos nomes das publicações também foi marco na década de 50 no 

Brasil. Inspirado na tendência francesa as revistas nacionais começaram a ganhar nomes 

de mulher. A primeira a surgir foi a Claudia em 1961 pela Editora Abril. Segundo 

Buitoni (1990) a revista Claudia revolucionou o modo de tratar as problemáticas 

femininas através das palavras corajosas e instigantes de Carmen da Silva8. O sexo 

começava a aparecer nas páginas com a disseminação da pílula anticoncepcional. O 

interesse sobre o tema, considerado um tabu, cresceu na década de 70, pois as mulheres 

                                                 
8 Jornalista e psicanalista, Carmen da Silva foi uma das precursoras do feminismo no Brasil. Responsável 
pela coluna “A arte de ser mulher”, por vinte e dois anos,  na revista Cláudia, Carmen debateu com suas 
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jovens e adultas queriam saber mais informações. Em 1973 surgiu a revista Nova “para 

a mulher solteira ou casada com ambições profissionais e de uma certa liberdade 

sexual” (BUITONI, 1990, p. 50). A Nova é a versão brasileira da Cosmopolitan 

americana, segundo Buitoni (1990) a filosofia da Cosmopolitan é transmitir a 

necessidade da leitora ter confiança nas sua capacidade como ser humano. Mulheres 

com suntuosos decotes estampam as capas da revista Nova, que traz matérias sobre 

sexo, comportamento, liberação, um desejo de luxo e algumas notas culturais: 

A Nova representa um tipo diferente de revista dentro do nosso mercado. 
Sua leitora estuda/trabalha e não tem grandes preocupações domésticas. No 
máximo, tem que habitar um lugarzinho bem decorado e saber fazer um 
gostoso prato para agradar seu namorado. No fundo, o velho “agarre seu 
homem”. Porém, dá espaço para colunas de jornalistas como Alberto Dines 
e Aloysio Biondi, indica livros e discos de qualidade, publica algumas boas 
reportagens, no meio de testes, horóscopo, seções de consultório médico, 
moda, conselhos para melhorar a performance sexual (BUITONI, 1990, p. 
51) 
 

 
Hollenbach (2005) conta que as mídias sofreram um grande processo de 

segmentação a partir dos anos 80. Na televisão, a especialização acentuou-se na década 

de 90 com o surgimento de canais pagos. As revistas ganharam cada vez mais leitores: a 

facilidade de manuseio, a qualidade do papel, a diagramação rica em cores, fotografias e 

ilustrações, as páginas mais limpas, os tipos maiores e o texto coloquial e simples 

transformaram as revistas numa leitura mais atraente que os jornais diários. Atualmente 

numa banca de revista é possível encontrar mais de cem títulos de revistas que se 

dirigem ao público feminino de todas as idades. 

 

Em 2001 a Editora Trip lança a versão feminina da revista Trip. A Trip para 

mulheres, mais conhecida como TPM, nasce para fazer um contraponto às revistas 

tradicionais no mercado. Afirmando que as demais publicações ofendem a inteligência e 

a auto-estima das mulheres, a TPM promete mostrar outra postura em relação à suas 

leitoras 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
leitoras o uso da pílula anticoncepcional, a inserção feminina no mercado de trabalho e o divórcio. Temas 
que serviram de base para a formação do discurso feminista brasileiro entre os anos 70 e 80. 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Atrás de um homem triste há 
sempre uma mulher feliz. E atrás 
dessa mulher mil homens sempre 
tão gentis (Chico Buarque) 
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 Para Pádua (2004) os procedimentos e as técnicas que dão suporte ao 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa, constituem-se como meios, através dos quais 

podemos compor nosso projeto de desenvolvimento de uma forma  intelectual rigorosa , 

crítica e sintonizada com nosso tempo. O referencial teórico é um dos principais 

procedimentos para a construção de uma pesquisa, para Martins (2004) sem o 

embasamento conceitual o trabalho científico cairia no empirismo, no intuitivo, não 

contribuindo suficientemente para a melhoria do conhecimento. 

Para Moreno (1990) o processo de construção de modelos ou representação de 

gênero se realiza a partir daquilo que tem significado e função na vida do sujeito. Este 

trabalho visa analisar a representação do gênero feminino em revista, que é uma mídia 

impressa, ilustrada por fotos e recheada de publicidade. Para que estas publicações 

tenham um bom número de vendas é preciso seduzir seu público alvo. Porém, como 

todas as mulheres são diferentes em pelo menos um aspecto da sua vida, os magazines, 

ao longo de sua existência, se utilizaram de modelos femininos (de acordo com época) 

para representar este gênero.  

 

3.1 UMA QUESTÃO DE GÊNERO  

Dei a maldizer o nosso lar, pra sujar 
teu nome teu nome, te humilhar e 
me vingar a qualquer preço, te 
adorando pelo avesso (Chico 
Buarque) 

 

Seria interessante lembrar que, quando este trabalho se refere a gênero fala sobre 

o sexo social, ou seja, é uma das relações estruturantes que situa o indivíduo no mundo 

e determina, ao longo de sua vida, oportunidades, escolhas, trajetórias, vivências lugares 

e interesses (LAVINAS, 1997 p.16). Desta relação binária, entre masculino e feminino, 

é possível estudar os papéis sexuais na sociedade. Para Lavinas (1997) o sexo enquanto 

corpo é uma realidade palpável. Não é só representação, mas pode ser explicado dentro 

do contexto das batalhas em torno do gênero e do poder. 

 

Conceber gênero como uma construção sociocultural é um sistema de 

representações que atribui diferentes significados (identidade, valor, status dentro da 

hierarquia social e prestígio) a indivíduos dentro de uma mesa sociedade. Segundo 

Lavinas (1997) se as representações de gênero são posições sociais que trazem consigo 
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significados diferenciais, então o fato de alguém ser representado ou se representar 

como masculino e feminino subentende a totalidade daqueles atributos sociais. 

Masculino e feminino são dados biológicos que ajudam a formar uma construção 

ideológica dos gêneros. É importante lembrar que o determinismo biológico vai de 

encontro ao culturalismo9, porém não se pode falar do biológico sem mencionar a 

interferência do inconsciente humano com suas projeções culturais. Quando se fala em 

feminino a primeira qualidade que vem à mente é a delicadeza, porém, nem todas as 

mulheres são delicadas, assim como nem todos os homens são fortes. A delicadeza 

feminina e a força masculina são, portanto, atributos que foram construídos a partir de 

algum momento na história da cultura patriarcal. 

O advento da agricultura, que se deu ainda no período neolítico10, marca o fim 

da igualdade dos gêneros em relação ao trabalho. Antes desta prática, homens e 

mulheres tinham as mesmas atividades no sistema de caça e coleta. Nos lugares onde a 

agricultura se desenvolveu houve um benefício significante na dominação masculina: 

À medida que os sistemas culturais, incluindo religiões politeístas, 
apontavam para a importância de deusas, como geradoras de forças criativas 
associadas com fecundidade e, portanto, vitais para agricultura, a nova 
economia promovia uma hierarquia de gênero maior. Os homens agora eram 
responsáveis, em geral, pela plantação; a assistência feminina era vital, mas 
cabia aos homens suprir a maior parte dos alimentos. A taxa de natalidade 
subiu, em parte porque os suprimentos de alimentos se tornaram um pouco 
mais seguros, em parte porque havia mais condições de aproveitar o trabalho 
das crianças (STEARNS, 2007 ,p. 32). 

 

Para Stearnes (2007) essa foi provavelmente a razão principal de os homens 

assumirem a maior parte das funções agrícolas, já que a maternidade consumia mais 

tempo. Dessa forma a vida das mulheres passaram a ser definidas mais em termos de 

gravidez e cuidados com as crianças. Era o cenário para um novo e penetrante 

patriarcalismo.  

 

O controle mais acentuado da sexualidade feminina surgiu em virtudes das 

propriedades agrícolas. Os maridos precisavam ter certeza que aqueles filhos que ele 

                                                 
9 Escola americana de antropologia que tende a considerar essencial a especificidade da "cultura", 
encarada como hábito do grupo social, por oposição à natureza. Retirado de 
http://www.verbetes.com.br/def:77056:Culturalismo no dia 10/ 09/ 2010 
10 Para a historiadora Karen Armostrong o período neolítico foi a cerca de 10 mil anos atrás quando os 
seres humanos descobriram a agricultura e a caça deixou de ser a principal fonte de alimento, pois 
constataram que a terra era um manancial aparentemente inesgotável de comida. 
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sustentava eram seus, o fato das propriedades serem deixadas de herança também 

levavam a este mesmo raciocínio. Para os homens em muitas sociedades era permitido 

ter duas mulheres. Os casos de traição por parte de esposa eram punidos severamente 

com castigos físicos e degradação moral. A masculina era vista, em geral, como uma 

prática inerente ao gênero. No Oriente Médio, no por volta de 10000 a.c, o uso do véu 

surgiu para as mulheres usarem quando estivessem em público como prova da sua 

inferioridade e de seu pertencimento ao pai ou ao marido. Na China, durante a dinastia 

Tang11 as meninas tinham seus pés quebrados para dificultar que andassem com 

facilidade, o modo desajeitado de andar era recebido pela sociedade como sinal de 

beleza e modéstia. 

Para Moreno (1990) este sistema patriarcal inserido na sociedade desde as mais 

remotas civilizações tem como fundamento a submissão do feminino em relação ao 

masculino. Essa representação do masculino pode ser na figura do pai, do irmão mais 

velho, do marido e depois da inserção da mulher no mercado de trabalho, do chefe. 

 Trevisan (1998) afirma que o patriarcado constituiu um sistema de inter-

relações masculinas com uma base material que estabelece interdependência e 

solidariedade entre homens, de modo a facilitar-lhes o domínio das mulheres: 

Heterossexualmente estruturado como está, o patriarcado organiza-se sobre 
formas  diversas de tráfico de mulheres, ou seja, o uso da mulher enquanto 
propriedade intercambiável e talvez simbólica visando objetivos primários de 
fortalecer os laços de homens com o homens. No universo macho dominante, 
a mulher seria a moeda de troca dentro de uma relação em que o verdadeiro 
parceiro é outro homem (TREVISAN,1998 ,p.30) 

 

No contexto das sociedades organizadas patriarcalmente a opressão masculina 

contra o feminino atravessa a história e as mais diversas culturas. Na antiguidade ela 

percorria desde os celtas – para quem as mulheres se incluíam entre os doentes mentais, 

exceto as druidas12 – até os antigos germanos, cujos casamentos realizavam-se na forma 

de rapto com violação. Na Grécia antiga a soberania masculina não tinha como alvo 

apenas as mulheres (que não recebiam educação formal e nem poderiam aparecer 

                                                 
11  Durante o período feudal chinês o governo do país era controlado pela Dinastia Tang. Segundo Wladir 
Pomar, em sua obra intitulada A Revolução Chinesa a China viveu tempos de prosperidade econômica 
devido principalmente a agricultura. A propriedade privada tornou os casamentos em um negócio, nos 
quais os pais, casavam suas filhas com membros  da importantes da Dinastia.  
12 Na cultura Celtas as mulheres podiam ser tornar druidas. Os druidas eram conselheiros do povo, eram 
considerados sábios e detentores de sabedoria. No aspecto religioso eram sacerdotes e sacerdotisas  
dedicados ao aspecto feminino da divindade Deusa Mãe. As mulheres celtas, por este motivo, gozavam 
de uma liberdade e de direitos maiores que nas demais culturas. 
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sozinhas em público): jovens com traços femininos, ou menos masculinos, eram 

possuídos por homens mais velhos, ao quais deveriam se manter dedicados. Em muitas 

culturas antigas, organizadas patriarcalmente, a força da sexualidade feminina era 

temida, por isso havia esta necessidade de dominar a mulher. As civilizações, de uma 

forma geral, aprofundaram o patriarcado e, ao mesmo tempo, definiram seus detalhes de 

formar diferentes que combinavam com crenças e instituições mais amplas de cada 

sociedade em particular. Para Stearns (2007) à medida que as civilizações se 

desenvolveram, a partir dos contatos e das limitações de trocas, o sistema de gênero – 

relações entre homens e mulheres, determinação de papéis e definições de atributos a 

cada sexo – foram tomando forma também.  

Trevisan conclui que o patriarcado também afetou a definição de masculinidade. 

Os homens deveriam ter (obrigatoriamente) coragem para enfrentar as guerras - as quais 

eram convocados pelo serviço militar -, não podiam dar demonstrações públicas de 

carinho às suas esposas e sempre deveriam assumir o sustento de suas famílias. A 

agricultura, e depois, a civilização aprofundaram progressivamente as desigualdades 

entre homens e mulheres. O atraso na educação feminina foi outro fator negativo na 

vida das mulheres. Sem acesso ao ensino e a leitura o único conhecimento adquirido por 

elas era proferido das vozes masculinas dos seus pais e maridos.  

Segundo Romero (2009) somente a partir do século XX as desigualdades entre 

os gêneros começara a diminuir. O enfraquecimento do sistema patriarcal e o ingresso 

feminino no mercado de trabalho foram os pontos fundamentais para uma nova ordem 

entre o masculino e o feminino.  A 2ª Guerra Mundial trouxe modificações no cenário 

social e familiar no ocidente. Com seus homens (maridos e muitas vezes os filhos) indo 

para batalha as mulheres precisavam assumir “funções masculinas” como cuidar das 

finanças, tomar decisões e chefiar a família. Este novo papel feminino transformou o 

panorama familiar: 

Os primeiros sinais de mudanças foram a baixa das taxas de fecundidade 
apresentada em alguns países ocidentais desenvolvidos (...)Logo em seguida 
assistimos uma movimentação jurídica e cultural com uma vertiginosa queda 
da nupcialidade e, em contrapartida,  um aumento do divórcio e da separação. 
Um menor número de filhos e uma maior rotatividade de situações conjugais 
que acabam por provocar um turbulência  na noção de família como o que 
sustenta e organiza a sociedade. (ROMERO, 2009, p.18) 
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A entrada das mulheres no mercado de trabalho foi acompanhada pelo 

crescimento econômico dos países capitalista após o término da guerra. A sociedade 

machista13 da época considerava a mão de obra feminina apenas como uma ajuda, que 

servia para auxiliar nas despesas doméstica, pois, sem qualificação e com baixos níveis 

de escolaridade o trabalho das mulheres não era valorizado. 

Já no século XIX o feminismo14 começou a despontar na Europa e atravessou 

continentes em busca dos direitos das mulheres. A reivindicação por parte das 

feministas exigia que as mulheres tivessem direito civis e políticos iguais aos dos 

homens. A falta de acessos ao ensino, ao voto e a propriedade privada também estavam 

na lista de direitos a serem conquistados pelas mulheres, assim como a igualdade 

salarial e os direitos reprodutivos. As lutas femininas foram inúmeras e as conquistas 

também. Para Romero (2009) foram fatos pontuais que alteram as organizações sociais 

e as diversidades entre gênero. Para ela, as principais mudanças foram o controle da 

natalidade (pílula anticoncepcional), a inserção da mulher no mercado de trabalho e a 

mudança na unidade familiar. 

De acordo com Romero (2009) depois das conquistas dos movimentos 

feministas a disputa entre gênero é velada, existe um respeito e uma valorização das 

conquistas femininas. Muitas vezes esta é apenas uma visão romântica dos fatos. Muitos 

homens se sentem diretamente atingidos e diminuídos por mulheres. Nos casais onde a 

mulher ganha mais que o marido e ocupa um cargo de maior status a probabilidade de 

divórcio é grande. A masculinidade é gravemente atingida quando uma mulher ocupa o 

cargo de chefia. A liberdade sexual feminina também é alvo de comentários maldosos e 

machistas. O autor afirma que alguns estudos apontam que estes fatos impulsionam a 

violência contra mulher. Mas este estudo não falará sobre os abusos físicos sofridos 

pelo gênero feminino. 

Para Buitoni (1990) a evolução da mulher foi acompanhada pela imprensa 

feminina. Mas, com interesses bem menos humanitários, e sim, lucrativos, a imprensa 

direcionada ao gênero nem sempre apoiou e disseminou as propostas e resultados das 

lutas femininas. Para cada época era preciso achar um modelo de mulher de acordo com 

                                                 
13 Segundo Lucila Scavone , em Tecnologias Reprodutivas: gênero e ciência o machismo é uma herança 
ibérica que consistia na valorização dos homens, fossem em aspectos morais , fossem em aspectos físicos, 
ao qual corresponderia um comportamento submisso e complementar nas mulheres 
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as normais sociais: era para elas que as revistas eram feitas e elas que estavam 

representadas em suas páginas. 

Soares (2009) conceitua que a origem mais remota do uso de representação 

servia para referir-se a formas sensíveis encontradas na linguagem medieval, que 

também atribuía ao vocábulo o sentido de imagem ou representação na arte ou 

estratégia de trazer algo à mente. Nas últimas décadas muitos estudos tem se interessado 

pelas formas de representação e seus significados no âmbito da comunicação midiática. 

Parte destes trabalhos se compõe de investigações com foco em representações e 

imagens de gênero nos meios de comunicação, abordando preferencialmente a 

representação feminina.   

3.2 UMA IMAGEM E DUAS VERDADES 

E a gente vai engolindo cada sapo 
no caminho, a gente vai se 
amando que também sem um 
carinho ninguém segura esse 
rojão (Chico Buarque) 

Para Soares (2009), a força da comunicação contemporânea tem sido atribuída 

às capabilidades expressionais dos meios de comunicação que, por meio das imagens e 

da palavra, conferem realismo, drama e intensidade afetiva às representações midiáticas. 

Na sua origem etimológica, o conceito de representação evoca algum tipo de simulação 

das propriedades de objetos, eventos, processos e relações, com a finalidade de retratá-

los, de modo que as representações teriam, para alguns autores, um caracter analógico. 

Os meios de comunicações modernos são a concretização tecnológica máxima da 

“representação” naquele sentido de uma reapresentação, a partir da semelhança, da 

figuratividade15 da imagem, da simulação. 

 

Tais estudos afirmam o papel central das representações no processo da 

construção das subjetividades e apresentam preocupação com à reprodução e 

                                                                                                                                               
14 Para  Karina Janz Woitowicz, em Recordes da mídia alternativa: histórias e memórias da comunicação 
no Brasil  o feminismo é um movimento social criado por mulheres no final do século XIX, que tinha 
como ideologia a defesa dos direitos femininos. 
15  Para  Baldan a figuratividade de um texto não nos remete apenas a uma imagem do mundo, 
reconhecível como objeto, de um tempo e espaço mais ou menos definidos, representando de maneira 
mais ou menos sutil os valores veiculados pelo texto: ela nos remete também a uma classificação mais 
geral de discursos, nos fazendo “reconhecer” um conto popular, um texto publicitário, um fragmento 
religioso ou um poema. A figuratividade pode possibilitar uma primeira grande oposição entre os 
discursos: os discursos abstratos, tais como os discursos científicos, filosóficos e os discursos figurativos, 
tais como os da fala cotidiana ou os literários.  
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manutenção de estereótipos16 que possam contribuir para justificar e reforçar as 

desigualdades dos gêneros.  O que fundamenta esta preocupação é a ideia, quase 

unanime, de que as representações trazem implicações concretas para vida do indivíduo, 

guiando ações e gerando conflitos. Esta premissa tem dado base para o estudo de 

audiência e recepção dos meios de comunicação, os quais os estudiosos afirmam ter um 

poder de influência de comportamento e padrões a serem seguidos: 

Na base desta discussão, apresentam-se questões como o grau de poder dos 
meios de comunicação no reforço ou/e negação de determinados valores e 
padrões de comportamento, bem como a posição das audiências e seu grau 
de autonomia ou dependência com relação ao processamento das mensagens 
(SANTOS, 2004, p. 99) 

 
Apesar da igualdade básica, homens e mulheres convivem diariamente com uma 

desigualdade que inferioriza a mulher. Para Coutinho (2009) estes modelos de 

masculino e feminino, repetidos incessantemente, acabam por tornar “naturais” estas 

posições que são construídas socialmente. E apesar dos avanços, a desigualdade ainda 

embarga os caminhos da cidadania feminina. A partir da década de 70 as mulheres 

conquistaram espaços no mercado de trabalho, na política partidária e também nas 

questões referentes a sexualidade. Os meios de comunicação, em especial as revistas - 

mídia estudada por este trabalho - viram nestas novas mulheres um mercado 

consumidor em ascensão e precisaram se adaptar para atender suas novas exigências. 

Seu antigo público alvo povoado por donas de casa e meninas românticas estava 

perdendo força. Alguns autores defendem que mesmo depois muitas lutas vencidas 

contra a dominação masculina, a representação estereotipada das mulheres nas revistas 

parece não haver fim.  

 

Para Golzio (1998), que analisou a representação e a formação estereotipada da 

mulher ocidental no século XX nos meios de comunicação, são escassas as imagens 

positivas do gênero na cultural ocidental. Um estudo sobre os meios da época 

corroboram esta análise: 

A partir de uma análise de conteúdo da imprensa alemã, que de um total de 
100 pessoas mencionadas nos meios impressos, somente 23 era mulheres. A 
pequena incidência e representatividade feminina também se reflete nas 
notícias televisivas, onde as mulheres, nos programas de assuntos de 

                                                 
16 Pode-se definir estereótipo como sendo generalizações, ou pressupostos, que as pessoas fazem sobre as 
características ou comportamentos de grupos sociais específicos ou tipos de indivíduos. O estereótipo é 
geralmente imposto, segundo as características externas, tais como a aparência (cabelos, olhos, pele), 
roupas, condição financeira, comportamentos, cultura, sexualidade, sendo estas classificações 
(rotulagens) nem sempre positivas que podem muitas vezes causar certos impactos negativos nas pessoas. 
Retirado de http://www.infoescola.com/sociologia/estereotipo/ no dia 17/09/2010 
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atualidade, aparecem relativamente pouco em comparação com homens, 
numa proporção de 30 segundos para elas e 90 segundos para eles. 
(GOLZIO, 1988, p. 328) 

 
Nas primeiras publicações femininas do século XX a mulher tinha uma 

representação totalmente figurativa, idealizando sempre a mulher da propaganda de 

margarina17 e os temas abordados pelas publicações não tratavam de assuntos 

relacionados a sua condição. Apesar dos avanços nas representações femininas nas 

capas e conteúdo das revistas, é no aspecto referente ao comportamento que se nota com 

maior clareza o modelo frívolo associado à preocupação com a estética, casamento e o 

consumo: 

A mulher retratada na mídia deve ser casada ou aspirar casamento, ter filhos 
ou aspirar á maternidade, ser ou parecer jovem, ser vaidosa, cuidada. Ser 
branca, heterossexual, monogâmica, fiel, comportada, decidir mais com a 
emoção do que com a razão, ser sensível e delicada, preocupar-se mais em 
cuidar dos outros do que com qualquer outra questão, mesmo que trabalhe e 
tenha grandes responsabilidades profissionais ou políticas (MORENO, 1990 
p.45) 

 

Tanto os meios de comunicação tradicionais (televisão, rádio e impressos), como 

os novos (internet e telefonia) insistem em exibir boas meninas e mulheres bonitas que 

retratam o modelo feminino ideal. Imagens que se repetem e se somam na mesma 

mensagem, sobre como as mulheres devem ser e como elas deveriam gostar de ser. Para 

Moreno (1990) a mídia com seus estereótipos multiplicados ao infinito, fornece um 

modelo de felicidade, de bom/premiado e mau/punido comportamento. Mostra apenas o 

que considera preocupações e problemas “legítimos”, invibilizando, ridicularizando ou 

criminalizando alternativas e questionamentos que não lhe interessa divulgar. 

Segundo Strey (2008) essa homogeneização do gênero nas revistas femininas 

também é uma forma de normalizar as massas, pois não dá margem à diferenças. O 

autor afirma que as capas das publicações femininas são estampadas por um perfil 

predominante: são mulheres brancas, olhos e cabelos claros, na faixa dos 25 aos 35, 

heterossexuais, bonitas, sensuais, magras, famosas, contemporâneas, financeiramente 

bem sucedidas e felizes. Para Zucco (2006) este tipo de publicação não somente esboça 

uma identidade feminina, mas a reafirma na condição de uma natureza.  
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4 METODOLOGIA 

Tijolo com tijolo num desenho 
mágico, seus olhos embotados de 
cimento e lágrimas (Chico Buarque) 

 

                                                                                                                                               
17 Para Golzio a representação da mulher nas primeiras revistas femininas do século XX apresentavam- 
nas à beira das suas belas mesas de café da manhã, já lindamente maquiadas, arrumadas e sorridente. 
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Na construção deste trabalho científico foram utilizados alguns métodos e 

técnicas de pesquisa. A primeira etapa foi constituída pela pesquisa bibliográfica. A 

busca por autores e teorias que embasassem as ideias do trabalho levou a autora à leitura 

de inúmeros livros, artigos científicos e teses sobre os temas e conceitos utilizados na 

pesquisa. Para Rampazzo (2005) a pesquisa bibliográfica procura um problema a partir 

de referências teóricas publicadas (em livros e revistas). Pode ser realizada 

independentemente, ou como parte de outros tipos de pesquisa. Qualquer espécie de 

pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, quer para 

o levantamento da situação da questão, quer para fundamentação teórica, ou ainda para 

justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. A busca por autores que 

teorizassem sobre a imprensa feminina foi o ponto inicial desta pesquisa. Além deste 

tema também foram pesquisados os conceitos de gênero, representação e análise de 

conteúdo. 

Na segunda etapa do processo de pesquisa foi feita a definição do corpus a ser 

estudado. Foram escolhidas quatro edições da revista Trip Para Mulheres. Como este 

trabalho científico não desejava traçar uma linha do tempo sobre o desenvolvimento da 

revista, os anos anteriores a 2010 foram descartados. Pela dificuldade encontrada pela 

autora em escolher as edições a amostragem foi feita de maneira aleatória, onde foram 

selecionadas as edições de fevereiro, março, maio e julho de 2010. Foram escolhidas as 

matérias de capa de cada edição, o que configura o método de classificação das 

unidades em categorias, que também pode ser chamado de categorização. Para Moraes 

(1999) a categorização é um procedimento de agrupar dados considerando a parte 

comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia, segundo critérios 

previamente estabelecidos ou definidos no processo. Estes critérios podem ser 

semânticos, originando categorias temáticas. Podem ser sintáticos definindo-se 

categorias a partir de verbos, adjetivos, substantivos, e outros. As categorias podem 

ainda ser constituídas a partir de critérios léxicos, com ênfase nas palavras e seus 

sentidos ou podem ser fundadas em critérios expressivos focalizando em problemas de 

linguagem. Cada conjunto de categorias, entretanto, deve fundamentar-se em apenas um 

destes critérios. Esta pesquisa optou por utilizar a categoria temática. 

As matérias serão decodificadas através do método de análise de conteúdo. 

Baseada na teoria de Moraes (1999) em que a análise de conteúdo constitui uma 

metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 
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documentos e textos, a autora segue as regras desta metodologia para realizar a estudo. 

Segundo Moraes (1999) essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas 

ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de 

seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. Essa metodologia de 

pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, com um significado especial no 

campo das investigações sociais. Constitui-se em bem mais do que uma simples técnica 

de análise de dados, representando uma abordagem metodológica com características e 

possibilidades próprias. 

A abordagem desta pesquisa é qualitativa tendo em vista “compreender um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados” e tem o objetivo de traduzir e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social (NEVES, 1996, P.1). Considerando 

e utilizando das técnicas e métodos citados anteriormente, no próximo capítulo será 

realizada a análise das unidades para entender e validar (ou não) as hipóteses iniciais 

deste trabalho acadêmico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. EDITORA TRIP, TRIP E TPM 
 

Essa moça é a tal da janela, que 
eu me cansei de cantar, agora está 
só na dela botando só pra quebrar 
(Chico Buarque) 

 



 27 

Para entender a Trip Para Mulheres se faz necessário falar primeiro do grupo 

TRIP, do qual ela é uma das publicações. A TRIP Editora está no mercado há 20 anos e 

tem duas grandes divisões. Uma delas consiste nos trabalhos de consultoria de 

comunicação para empresas e marcas clientes. Entre as companhias atendidas estão: 

Daslu, Rede Globo, Mitsubishi Motors do Brasil, Gol Linhas Aéreas, Folha de São 

Paulo e O Estado de São Paulo. A outra divisão, segundo a TRIP, é a responsável pela 

difusão da marca TRIP como principal autoridade brasileira em comportamento. É 

nessa área que vêm sendo realizados os maiores investimentos, inclusive, em 

comunicação. Dela fazem parte a revista TRIP, a Divisão TRIP.WEB, a Rádio TRIP e a 

revista TPM. 

A revista TRIP é o irmão mais velho da TPM, criada em 1984 a publicação 

inicialmente era inclinada para o mundo do surf e dos esportes radicais. Ao longo de sua 

existência foi criando seu modelo editorial e inovou muitas vezes, como em 1998 

quando não aceitou publicidade das indústrias de cigarro , mesmo ainda não existindo a 

lei que restringia a propaganda deste tipo de produto. Em uma pesquisa realizada , entre 

seus consumidores, no ano de 2000 foi constado que 20% dos leitores da TRIP eram 

mulheres, a editora viu que era preciso fazer uma publicação somente voltada para o 

público feminino. Eis que é criada a revista Trip Para Mulheres, a TPM 

Mesmo sendo independente, ou seja, sem vínculos com os grandes monopólios 

de comunicação, a editora já ganhou vários prêmios internacionais e nacionais por suas 

publicações. Em 2005 a TPM ganhou o prêmio Esso, na categoria Revista, com o 

trabalho descrimine já, uma reportagem defendendo minuciosa a descriminalização do 

aborto no Brasil. 

A revista feminina TPM propõe desde o editorial de seu número de lançamento, 

em maio de 2001, romper com aquilo que as leitoras estão acostumadas em magazines 

do gênero para ser uma alternativa à imprensa feminina tradicional. A proposta é 

diversificar seu conteúdo, para não ficar restrita ao que Buitoni (1990) identificou como 

trio de sustentação das publicações para mulheres – moda, casa e coração: 

As revistas femininas nem mesmo se dignam a velar aquilo que pensam da 
mulher brasileira: uma pessoa simplória, de horizontes estreitos, com 
pouquíssimo potencial, de espiritualidade rasa, cultura próxima do zero, tipo 
físico medíocre, que se agarra a regimes, peelings, drenagens linfáticas, 
plásticas e ginásticas, para – com a ajuda de um fragilíssimo Cascolac 
cultural que consegue absorver de suas páginas lutar com todas as forças a 
fim de laçar um pobre diabo que a carregue. (TPM, edição nº 1, maio 2001) 
 
 
 



 28 

A sigla TPM, Trip Para Mulher, refere-se também à tensão pré-menstrual, 

indicando o tipo de público que a revista pretende atingir: mulheres ousadas, fortes, que 

se permitem ter variações de humor – como acontece com a maioria das mulheres 

durante a TPM –, que não se encaixam nos estereótipos femininos tradicionais, nem 

naqueles que as outras revistas femininas propõem.  O público18 alvo da Trip Para 

Mulheres são mulheres entre 20 e 40 ou qualquer outra que se identifique com o 

conteúdo apresentado. As mulheres que consumem a TPM são mulheres que 

conseguiram, à sua maneira, conciliar vida profissional e familiar; que curtem moda e 

beleza, mas não são escravas da indústria; que gostam de saber como pensam e vivem 

pessoas interessantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. EM DIAS DE TPM: ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 

Se acaso me quiseres sou dessas 
mulheres que só dizem sim, por 
uma coisa a toa, uma noitada boa, 
um cinema e um botequim ( Chico 
Buarque) 

                                                 
18  Dados obtidos através de emails trocados com a repórter da revista, Ariane Adballa. 
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Nos capítulos anteriores foi realizado um estudo acerca da origem e dos 

conteúdos da imprensa feminina. Com o amparo das informações adquiridas ao longo 

da construção da monografia, será realizada neste capítulo uma análise de conteúdo das 

matérias de capa da revista TPM.  As quatro edições selecionadas, conforme os critérios 

explicados no capítulo sobre a metodologia terão uma breve observação sobre as capas. 

Porém, o foco desta pesquisa, em relação a capa, é descrever e  analisar como a 

chamada da matéria principal está disposta nela. Os textos das matérias principais serão 

estudados com minúcia para alcançar o  objetivo da pesquisa, que é verificar se a revista 

TPM realmente cumpre com a promessa feita de quebrar os padrões da imprensa 

feminina e não contribuir com o estereótipo sexista na representação do gênero 

feminino. 

A edição de fevereiro de 2010 da revista TPM traz na capa a cantora Malu 

Magalhães. A artista de feições delicadas, usa um vestido bucólico no estilo romântico e 

traz nas mãos um violão, seu instrumento de trabalho, cheio de flores. Para Flausino 

(2003) as capas são produtos da exacerbação da segmentação de mercado, as revistas 

vêm preencher espaços de discussão sobre o feminino, buscando nichos cujos desejos 

sejam traduzidos nas capas. Muito mais que o consumo de moldes ou produtos de 

beleza indicados, procura-se, cada vez mais, consumir e montar-se/mostrar-se como um 

produto/corpo de fácil identificação e aceitação diante de uma oferta cada vez maior de 

imagens de mulheres turbinadas a silicone ou bombadas de academia. 

A matéria de capa trata sobre as aspirantes à musa do carnaval 2010. É possível 

verificar que a diagramação desta editoria é diferente das outras chamadas: inicia com 

uma cartola em caixa alta na cor vermelha e destaca o nome das entrevistadas em 

negrito. A manchete faz uma interpelação a leitora: “CIÊNCIA: com quantas claras de 

ovo se faz um carnaval? Priscila BBB, Nicole Paniquete e Glenda Santos têm a 

receita?”  

A reportagem, intitulada “Jogo da avenida”, traz na linha de apoio o seguinte 

texto: “ Clara de ovo, drenagem linfática, e malhação. Assim que as peladas do carnaval 

se preparam”. A palavras “peladas” aparece no texto como se fosse o crédito da 

profissão das entrevistadas. A matéria abre com uma contextualização  sobre a cidade 

do Rio de Janeiro no mês que antecede o carnaval. Logo após a jornalista Nina Lemos 

relata sobre a corrida desmedida em busca de boa forma e exposição midiática das 

musas das escolas de samba. Apesar do calor de 41º elas não deixam de comparecer a 
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entrevista que é considerada mais uma oportunidade de aparecer na mídia “Isso para 

elas é trabalho muito sério. É preciso estar bem na foto.” O desejo de fama e dinheiro é 

o objetivo principal das carnavalescas. A reportagem mostra que a única maneira que 

elas encontraram de realizar este sonho e despindo o corpo diante das lentes dos 

fotógrafos: “Depois de desfilar na Mangueira, Mariana sonha em conseguir um convite 

para posar nua. E assim comprar uma casa, trocar de carro, arrumar a vida. Quer fazer 

sucesso no meio artístico”.  Ao grifar a expressão “meio artístico” a jornalista avalia 

que suas entrevistadas não tem um grande poder intelectual afirmando que “essa 

expressão, vaga, é usada por quase todas que se preparam para ser destaque-pelada-

furor do Carnaval carioca”. A matéria aborda a dieta à base de clara de ovos que é 

utilizada pelas musas do carnaval para emagrecer e ganhar músculos. Nina Lemos 

escreve que não apenas a alimentação é regrada mas, a exposição midiática também: “A 

dieta muda um pouco entre uma e outra, mas a base da pirâmide é a mesma: muita 

malhação e o máximo de exposição pública possível. O resultado do esforço é ter a 

bunda exibida por alguns minutos na TV Globo. De preferência com o nome escrito e a 

palavra “destaque” ao lado.”  A matéria apresenta o argumento que toda esta saga pelo 

destaque no carnaval 2010 pode render bons investimentos: “se exibir na passarela já 

criou mitos como Luma de Oliveira, rainha de bateria e ex-mulher do bilionário Eike 

Batista.”  

Na reportagem Nina Lemos fala que a Mulher Melão, umas das entrevistadas, 

gosta de exibir a notoriedade que conquistou sendo uma “pelada do carnaval” quando 

afirma: “a Melão, inclusive, orgulha-se ao contar que virou quem é (uma celebridade, 

oras) depois de fazer sucesso desfilando nua na Vila Isabel em 2008.” Em outra parte do 

texto mais uma vez a repórter destaca que suas entrevistadas, agora Glenda Santos, só 

receberam reconhecimento público após exposição do corpo nu: “Sua entrada no tal 

“meio artístico” se iniciou ao ser escolhida para ter o corpo exibido na abertura da 

reprise da novela Pantanal, no SBT, em 2008.” Quando a jornalista transcreve a 

entrevista do diretor da escola Imperatriz Leopoldinense mostra que o mundo do 

carnaval é cruel com as mulheres fora do “padrão” físico: “Não tenho meias palavras. 

Quando vejo uma passista da escola gorda já aviso que precisa emagrecer, senão está 

fora.” Ele conta que, a partir do segundo semestre, elas se transformam. “No meio do 

ano estão barangas. Aí começam a tomar bomba, fazer ginástica e param de comer. 

Depois volta tudo de novo.” Durante a entrevistas com a ex participante do reality show 

Big Brother Brasil, Priscila, atual musa da escola de samba Salgueiro, a jornalista 
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classifica a entrevistada como uma típica “neofamosa” por adotar um estilo que é quase 

como um uniforme entre as celebridades recentes: “Vestido branco curto, saltos altos, 

BlackBerry na mão.” Nesta matéria a revista mostra nas suas entrelinhas que a corrida 

demasiada pela fama e pelo corpo perfeito é ocupação de gente sem conteúdo 

intelectual para ser destacado. O fato de a repórter se referir as entrevistadas como 

“peladas do carnaval” mostra que para a revista elas são apenas mais uma na multidão 

de mulheres nuas que aparecem na tela da tevê durante o carnaval. 

 A TPM não faz nenhuma crítica direta ao comportamento das musas do 

carnaval, mas, usa as entrelinhas para mostra o que pensa sobre esse excesso de pouca 

roupa e exposição pública. A revista que destaca mulheres por seus feitos intelectuais 

não congratula quem fica horas malhando para conquistar “o corpo ideal”. Nesta 

matéria é possível ver um certo deboche sobre o empenho das musas no carnaval para 

ficarem em forma e aparecerem nos veículos midiáticos. As mulheres aqui são 

retratadas como marionetes da fama: hipnotizadas pela notoriedade instantânea e o 

dinheiro rápido, nenhuma delas pensa duas vezes antes de tirar a roupa, a não ser se o 

cachê for muito baixo. E, neste caso, é preciso virar musa do carnaval para este valor 

aumentar depois do encerramento do festejo. 

A edição de março é estampada pela atriz Carolina Dieckmann, famosa por sua 

beleza e sensualidade. Ela é retratada de um modo totalmente diferente das capas de 

revista que ela costuma aparecer. Ela está sentada no chão desenhando em fotos onde 

está o seu próprio rosto, dando a ideia que existem muitas dela mesma e não apenas a 

que o público conhece. A matéria de capa traz a seguinte pergunta “É NOVA? Sexo de 

subir pelas paredes, ereções incríveis, orgasmos bombásticos. TPM ADVERTE: A busca 

pela ereção sem fim está deixando louca e os homens ansiosos.” A palavra “NOVA” em 

destaque é uma alusão direta a revista NOVA da Editora Abril, conhecida por publicar 

guias sobre sexo e dicas para fazer acontecimentos olímpicos entre quatro paredes. A 

matéria é ilustrada pela imagem do Super Homem e tem o título “Vai subir?” fazendo 

uma menção à ereção masculina. A reportagem destaca as “mulheres- maravilhas” em 

busca do corpo perfeito, enquanto os “super-homens” almejam sucesso e ereções. O 

sentimento de obrigação dos homens em fazer “performances sexuais hollywoodianas” 

é o tema da reportagem, que mostra que para dar “show com a mulherada” eles estão 

apelando para o uso de remédios como Viagra e Pramil. A jornalista Laura Calvi Anic 

abre a matéria relatando a história de um homem “que carrega sempre um comprimido 

de Pramil na carteira”. Ela conta que há muito tempo “ele não fisgava uma sequer” até 
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conhecer a amiga de uma amiga, “mulher de porte, opinião, peitinho no lugar e mamilo 

marcando a camiseta”. A amiga dele avisou “que a mina ia dar trabalho”, mesmo assim 

ele não hesitou em “ levar aquela cintura fina até em casa”. O entrevistado narra que 

foram “cinco horas de sexo, tapinha na cara” e acrescenta detalhes: “assou até”. Pedro, 

nome fictício usado na matéria para preservar a identidade do entrevistado, gaba-se de 

ter realizado uma performance fora do comum, mas assume: “E ela nem imagina que 

aquilo tudo era Pramil.  

A partir deste case a jornalista conta que o “Pramil, ou Viagra paraguaio”, é um 

remédio para problemas de ereção que é usado por muitos rapazes sem disfunção erétil, 

mas que sentem na obrigação de fazer sexo por tempo indeterminado. A reportagem 

alerta que os comprimidos não tem liberação da ANVISA e por este motivo não é 

comercializado no Brasil, sendo possível comprar apenas no Paraguai. A jornalista fala 

que o homem atual está “mais ansioso do que nunca”: “Diante de cada vez mais opções 

– profissionais, sexuais e sociais –, vive em constantes sobe e desce em que os altos são 

marcados por euforias e os baixos, por crises de identidade. Aquela certeza de que era 

só ser forte, provedor e bom de cama para ganhar o título de macho foi por água abaixo. 

Especialmente porque o papel – e sobretudo a cabeça – da mulher também mudou.” A 

matéria afirma que desde que a mulher adquiriu liberdade sexual teve sua imagem 

associada a  “uma predadora sexual” e que isto tem assustado os homens. A fraqueza 

masculina é colocada em voga nesta reportagem. Mostrando que o homem também 

sofre de ansiedades, medos e busca pela perfeição. A revista coloca ambos gêneros no 

mesmo patamar.  Não são somente as mulheres que tem obsessão pela busca da beleza, 

aqui muitos homens chegam a usar remédios para conseguir uma "gozada 

holywoodiana." 

Uma adepta do uso das pílulas afirma que o namorado usava com mais 

freqüência no início da relação porque ficava nervoso: “No começo ele ficava meio 

ansioso, não estava com uma ereção legal. Com o remédio, encostava em mim e eu já 

sentia que estava duro. Aos poucos fomos diminuindo a frequência”. A reportagem 

mostra que as pessoas não permitem mais falhas no ato sexual e que deve funcionar 

como uma máquina. Outro entrevistado afirmou que tomou, mas, não gostou: “Você 

perde o controle sobre o seu corpo. Não me deu mais tesão, meu pau parecia um órgão 

duro separado do restante, com vida própria. Você goza e ele fica lá, incansável”.  

 A despreocupação em reproduzir termos como "tesão" e "pau" mostra que a 

revista trata sexo como coisa de séria, apenas nas revistas teen esses termos seriam 
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incorretos e motivos de riso. Aqui a TPM quer dizer que sexo é pauta para pessoas 

maduras intelectualmente. Nesta reportagem a "predadora sexual" não é considerada 

moderna e despachada, e sim vista como o principal ícone dos problemas masculinos 

em relação ao sexo. Por causa desta mulher que segue as dicas de "como enlouquecer o 

homem na cama" que muitos rapazes arriscam a saúde em nome do sexo como 

modalidade olímpica. A TPM deixa clara a mensagem que o homem precisou 

acompanhar a evolução da liberdade sexual da mulher e não aguentou "o tranco". Para 

saciar os desejos da sua companheira e não principalmente não sair com fama de 

"brocha" ele faz o que for preciso, inclusive tomar as pílulas do "trepa".  

A estilista Cris Barros é a modelo na capa da edição de maio de 2010.  Cris 

Barros é reconhecida no mundo da moda como uma ex modelo de sucesso e hoje em dia 

como estilista, mostrando que “não é mais um rostinho bonito”.   

“PIRIGUETE: VOCÊ AINDA VAI SER UMA?” é a interpelação feita para 

chamar as leitoras para sua reportagem principal, que é ilustrada pelo símbolo de área 

restrita com um par de penas de salto alto no meio. A nova gíria usada nas ruas e redes 

sociais é a pauta da matéria. A TPM tenta descobrir quem é a piriguete, e para a 

realização desta pesquisa perguntou a pessoas de diferentes profissões (um ator, um 

pedreiro, uma freira, um jornalista, uma feminista, um motoby e um segurança) quem é 

a piriguete para eles. A partir das diferentes respostas a jornalista Nina Lemos constrói o 

texto com as opiniões das pessoas. A reportagem lembra que as mulheres já foram 

chamadas de “galinhas, vadias, vacas, tchutchucas, biscates, barangas, piranhas, 

vagabundas” e que “piriguete é a nova piranha” e avalia que estas expressões são usadas 

para ofender “meninas que não vamos com a cara” e da necessidade masculina de 

colocar a mulher em lugar inferior a eles.  A jornalista conta que foi feita uma enquete e 

que a maioria das leitoras se sente ofendida quando chamada de pigiguete e considera “a 

morte”. A TPM mostra que ser chamada de “puta ou galinha” já não é mais tão 

ofensivo porque hoje em dia reconhecemos as prostitutas como classe.  Como contra 

ponto a revista apresenta um sub texto falando sobre a “segurete’, a mulher que “agrada 

e se comporta bem”. O texto ainda afirma que a “segurete” é a “mulher de revista” , “a 

mulher dos manuais”, “a mulher adequada”, “a leitora exemplar” que segundo a TPM 

“batalha para ocupar o estreito espaço que lhe foi oferecido pela mídia e, assim, se 

sentir segura. Segurete.” Para TPM a “segurete” é a mulher que segue os manuais de 

comportamentos das revistas femininas, que está sempre em busca do homem ideal, que 

não se permite, que não tem identidade própria por falta de autenticidade. 
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A TPM não deixa clara a sua opinião sobre a “piriguete”. Na matéria ela é 

descrita como "piranha", "perigosa" e a menina que não tem vergonha "de dançar até o 

chão" e "beijar todo mundo na boca" não pela visão da revista e sim, pelas descrições 

feitas a partir da opinião dos entrevistados e da enquete feita pela revista. Porém, é 

possível verificar no subtexto que a TPM prefere a “piriguete” à “segurete”. Definida 

como "essa mulher de revista" que é sempre "comportada" e tem desespero para achar e 

"segurar" o seu homem, a segurete cumpre os padrões de comportamento estipulados 

pelos manuais de felicidade impostos pela imprensa feminina tradicional. Não se 

arrisca, não inova, não se aventura porque precisa estar sempre segura de tudo que irá 

acontecer. A revista deixa claro que nenhum comportamento é pior que o das mulheres 

que seguem os padrões dos estigmas machistas. 

 A última revista da análise é de julho de 2010. Como é a edição de número 100 

traz cem mulheres que destacaram por suas histórias de vida. São artistas, cantoras, 

apresentadoras e mulheres comuns. Nesta edição não há interpelação para chamada da 

matéria principal, ela traz apenas um selo escrito: “EDIÇÃO 100 – CEM MULHERES 

– SEM MANEIRAS DE AGARRAR O SEU HOMEM.” O jogo de grafia com as 

palavras “cem” e “sem” é para lembrar que a TPM não faz manuais para sua leitora 

agarrar seu namorado ou marido, eles ficam por que são apaixonados por mulheres de 

verdade. A reportagem principal conta a história de duas motogirls que trabalham na 

favela da Rocinha carregando as “70 mil almas” que habitam a maior comunidade da 

cidade do Rio de Janeiro. Mostrando a coragem e a dura vida levada pelas duas 

personagens e TPM segue a proposta da edição de valorizar mulheres que se destacam 

entre as demais. Contextualizando o cenário da favela, a jornalista Karla Monteiro 

mostra para a leitora a dificuldade que as motogirls têm para circular pelas “vielas sem 

asfalto”, “sem leis de trânsito” e afirma que só quem tem “coragem e sagacidade” é 

capaz de fazer. O fato de a jornalista ter subido até o morro com as motogirls mostra 

que a TPM não faz distinção social entre suas leitoras e entrevistadas.  A matéria mostra 

um lado interessante da Rocinha não caindo no clichê do tráfico e da violência. Relata a 

vida de mulheres que nasceram, cresceram e prosperaram na comunidade sem reclamar 

de viver nela. Quando a jornalista relata que deu “uma olhada na vista” e sentou com a 

entrevistada “longe do grupo de traficantes que fumava um baseado olhando o Rio de 

cima, munido de metralhadoras e granadas” demonstra que a TPM não tem limites 

geográficos e sociais para conseguir uma boa matéria. 
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 Nesta edição a TPM descreve as mulheres como seres capazes de realizar 

qualquer tipo de trabalho, mesmo os considerados masculinos. Nesta matéria a revista 

exalta a coragem e a determinação de duas mulheres que não se deixaram abater pelas 

adversidades da vida como a morte da mãe e a perda de um grande amor. Ela afirma 

subjetivamente que mulheres reais sofrem sim, mas que seguem na luta por uma vida 

boa e não perfeita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Faço-lhe um conserto de flauta 

mas, não lhe desperta emoção, ela 
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quer ver o astronauta descer na 

televisão (Chico Buarque) 

 

Foram séculos de batalhas travadas contra o preconceito.  Uma luta, que mesmo 

permeada de grandes conquistas não está longe de acabar. As mulheres entraram no 

mercado de trabalho, nas universidades e queimaram o sutiã num acampamento na praia 

entre amigas. Sucumbiram opressores estigmas e tornaram-se cidadãs. 

O movimento feminista falou. E quando foi preciso gritou. Surgiu um novo 

modo de pensar sobre o gênero feminino. Muitas vezes as feministas foram radicais, 

mas amadureceram e revisaram suas ideias.  Hoje os casos de submissão feminina 

diminuíram no Ocidente, porém, os casos de mulheres que desfrutam dos mesmos 

prestigio que os homens ainda são inexpressíveis.  

Na contramão da emancipação feminina, os veículos midiáticos tentam manter 

intocável a base do estereótipo que aprisiona as mulheres. Os meios de comunicação 

seguem sendo conservadores quando se trata de representar o gênero feminino. Usam 

imagem de mulheres perfeitas, de cabelos esvoaçantes, filhos comportados, doutoras em 

sexo e sempre dispostas a malhar mais um pouco.  O sexo  - heterossexual - foi 

convertido num passaporte para felicidade, com escala nas preliminares mas sempre 

com destino final no ponto G. As mulheres representadas na imprensa feminina não 

querem conhecer as pirâmides de Egito, nem ler um livro embaixo de uma árvore e não 

admitem que tem preguiça, porque o único objetivo da vida delas ter orgasmos 

múltiplos onde quer que elas estejam.  Homem aqui é vendido com acessório de fábrica, 

assim como direção hidráulica e ele deixa a vida mais fácil e serve para se exibir para os 

outros que não tem este utilitário.  Dupla jornada de trabalho e  violência doméstica? No 

mundo rosa da imprensa feminina isso é falácia.  

A Trip Para Mulheres surgiu na virada do século XXI e ostentou o slogan: 

“TPM – uma revista que não trata a mulher como idiota. Tem público, né?” Mostrando 

para suas leitoras que nem só de bunda lisinha vive uma mulher e que na verdade aquilo 

"é tudo photoshop". Com matérias sempre feitas em primeira pessoa as repórteres da 

TPM vivenciam o momento da pauta e falam suas opiniões. Conversam com a leitora, 

mas só com aquela que não está disposta a fazer grandes sacrifícios em nome da beleza.  

A TPM afirma que ser bonita é bom demais, que ser inteligente é melhor ainda. A 

revista não condena a leitora que faz lipoaspiração, mas sugere que é melhor ir ao 

nutricionista fazer uma reeducação alimentar e gastar a "grana" da cirurgia com as 
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amigas. A leitora imaginada pela TPM tem namorado, mas ele não é apenas um 

acessório, é um amigo, parceiro, companheiro e principalmente apoiador dos seus 

projetos e sonhos. O sexo na TPM é visto sem muita "frescura": todo mundo faz e tanto 

faz.  

A cada fase da construção deste trabalho foi se confirmando a quebra dos 

padrões utilizados na imprensa feminina pela revista Trip Para Mulheres. As abordagens 

dos mesmos assuntos que a imprensa tradicional  vista de outro modo nas páginas da 

TPM. Sem estereótipos de beleza e de comportamento, a publicação mostra que as 

mulheres reais tem TPM (Tensão Pré Menstrual), oscilações de humor, espinha no meio 

da testa, acordam “sem noção”, comentem gafes e odeiam parecer burras. Podem não 

ser tão bonitas e até mesmo podem ser realmente feias. A TPM mostra que de nada vale 

o rótulo se não há conteúdo. 

A revista procura influenciar a leitora culturalmente indicando bons livros, 

dando dicas de cinema e exposições artísticas. Como toda a revista do estilo fala sobre 

tendências de moda e deixa a leitora com a habitual vontade de consumir os últimos 

modelos do mundo fashion.  Eventualmente apresenta dicas de culinária, mas na 

maioria das publicações indica bons restaurantes para ir com amigos conversar e 

desfrutar de uma boa comida. O comportamento da leitora da TPM fica a cargo dela 

mesmo. A revista afirma que as mulheres não devem seguir padrões neuróticos de 

beleza e atitudes, nem acreditarem que “meter o pé na jaca” é ser moderna. 

Parafraseando Raul Seixas: “Faça o que tu queres, pois, é tudo da lei”. 

Tratar de temas sobre o universo feminino sem ser coisa de “mulherzinha” era a 

vontade de boa parte das mulheres que tem apreço por revistas femininas. Olhar aquelas 

mulheres sem celulite, com filhos sem remela, com maridos sem barriga frustrava 

muitas leitoras que não se identificavam com a eterna imagem “photoshopada” do 

cabelo esvoaçante. Como teoriza Buitoni (1990) no espelho da imprensa feminina as 

imagens e as verdades são muitas. A TPM é feita para mulheres com estrias, ensino 

superior, passaporte e curiosidade.  As leitoras que não tem tempo de ir à academia sete 

vezes por semana, que odeiam clara de ovo e tem preguiça de transar com o marido 

depois de um dia todo de trabalho, agradecem.  
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Entrevista realizada com a repórter da TPM Ariane Abdala: 

 

Boa tarde, vou fazer meu projeto de monografia sobre a revista TPM e preciso sanar 
algumas dúvidas com vozes da própria revista. Se possível gostaria que vcs 
respondessem minhas poucas perguntas. 
 
1) Qual a origem do nome da revista?  
Trip Para Mulheres 
 
 
2) Quando foi a última modificação gráfica da revista e o que ela trouxe de novo em 
2010 (se for em relação as matérias de capa melhor ainda, que é o que eu vou analisar)? 
A última modificação gráfica da revista aconteceu em 2006, e, além do layout da 
revista como um todo, ela trouxe novas seções (como Bazar e Magazine) 
 
 
3) Qual o critério para o uso da interpelação como chamada na matéria de capa? Não 
são todos os meses que ela vem como pergunta, como é decidido isso? 
Consideramos caso a caso, o que combina mais com o tema, o que acreditamos que 
irá chamar mais a atenção do leitor a partir do conteúdo que temos. 
 
 
4) Quais os critérios para a escolha do tema da matéria de capa?  
Em geral, é a reportagem principal, a entrevista (Páginas Vermelhas) ou o perfil 
da edição, ou seja, reportagens nas quais nos aprofundamos e que acreditamos 
estarem em acordo com a linha editorial da revista. Importante: o enfoque de uma 
reportagem, as perguntas de uma entrevista às vezes estão mais em acordo com a 
linha editorial da revista do que a imagem pública da pessoa ou do tema em si. 
 
 
Por enquanto era isso, agradeço infinitamente pela ajuda e declaro que sou muito fã do 
trabalho de vcs. Um forte abraço. 
Estou à disposição. Se preferir, me ligue no 11 2244 8771. Abraços, Ariane. 
 

> Porque a revista tirou o nome da revista da capa e só passou usar somente a sigla 
TPM?  
O nome da revista é Tpm, mas muita gente ainda a associava à revista Trip. 
Tirando o "Trip para Mulher" da capa, a identidade da Tpm foi reforçada, como 
uma revista independente, apesar de ser "irmã" da Trip. 
 
> Qual é o público alvo do magazine (com faixa etária)? 
Mulheres com idade entre 20 e 40 anos ou qualquer o utra se identifique com o conteúdo 
da revista.  
 
 Quem é a essa mulher que lê TPM? 
Boa pergunta. Para saber a idade e outros dados objetivos sobre a leitora, temos 
algumas pesquisas em andamento. Mas sabemos que são mulheres que 
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conseguiram, à sua maneira, conciliar vida profissional e familiar; que curtem 
moda e beleza, mas não são escravas da indústria.; que gostam de saber como 
pensam e vivem pessoas interessantes.  
 
Qual a proposta da revista para o ano de 2010? Este é o ano da centé> sima edição, teve 
alguma preparação especial em função deste fato? 
Sim, como você poderia ter conferido no mês de julho, quando fizemos uma edição 
totalmente especial, com 100 mulheres na revista. 
 
 
Rita Barchet 
Acadêmica de jornalismo do Centro Universitário Franciscano 
Santa Maria - RS 
ariane@trip.com.br 
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