
 
 

 

 

 

 

Jenifer Lasch 

 

 

 

 

NOVAS LEITURAS DA BELEZA: UM ESTUDO SOBRE PADRÕES DE 

REPRESENTAÇÃO ESTÉTICA NA REVISTA TPM 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2015 

  



2 
 

Jenifer Lasch 

 

 

 

NOVAS LEITURAS DA BELEZA: UM ESTUDO SOBRE PADRÕES DE 

REPRESENTAÇÃO ESTÉTICA NA REVISTA TPM 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) 

apresentado ao Curso de Jornalismo, 

Área de Ciências Sociais, do Centro  

Universitário Franciscano - UNIFRA 

como requisito parcial para obtenção  

do grau de Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

 

Orientadora: Prof. Ms. Morgana de Melo Machado 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2015 



3 
 

Jenifer Lasch 

 

 

NOVAS LEITURAS DA BELEZA: UM ESTUDO SOBRE PADRÕES DE 

REPRESENTAÇÃO ESTÉTICA NA REVISTA TPM 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo - Área de Ciências Sociais, 

do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Ms. Morgana de Melo Machado (orientadora) – Centro Universitário Franciscano 

 

____________________________________________ 

Prof. Ms. Carlos Alberto Badke – Centro Universitário Franciscano 

 

______________________________________________ 

Prof. Ms. Luciana Menezes Carvalho – Centro Universitário Franciscano 

 

 

Aprovada em 02 de julho de 2015. 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na verdade, não há Beleza mais autêntica do 

que a sabedoria que encontramos e amamos 

em algum indivíduo quando, prescindindo de 

seu rosto, que pode ser feio, e sem atentar de 

fato para a sua aparência, buscamos sua 

beleza interior.” 

Plotino 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família, que 

batalhou por esta conquista e sonhou junto 

comigo. 

  



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Mais um ciclo se encerra e é chegada a hora de agradecer. Agradecer por tudo aquilo 

que aprendi e venho aprendendo nessa vida breve, mas que tento usufruir ao máximo e da 

melhor maneira que me cabe.  

Nunca fui boa em expressar as palavras vindas do coração, porque geralmente elas 

transbordam pelos olhos, aí a garganta engasga e o choro é inevitável.  

Primeiramente agradeço a Deus, pela vida, essa vida mesmo, que eu não mudaria um 

capítulo se quer. Agradeço também pela família e os amigos que Ele escolheu para mim, não 

poderia haver melhores no mundo. 

Agradeço aos meus pais pela incrível batalha que eles vêm travando durante estes 

quatro anos e meio, para que esse sonho pudesse se concretizar. À minha mãe, por ser essa 

pessoa tão amável e compreensiva, que sempre me apoiou em todas as circunstâncias e 

sempre esteve presente quando eu precisei. Ao meu pai, por ser minha fortaleza e sempre 

transmitir a segurança que procuro nos momentos em que me sinto frustrada. E à minha irmã, 

essa “pentelha”, que nem sabe o quanto é importante para mim, a pequena que carrega um 

amor tão grande, que quase nem cabe no coração. 

Não poderia deixar de agradecer as “tchangas”, minhas colegas e amigas Mariana 

Pedrozo, Alessandra Cichoski, Karine Kinzel, Silvana Righi e também as queridas Renata 

Medina, Dani Carvalho, Maiara Strassburger e Tamires Rosa que se fizeram presentes neste 

percurso e me proporcionaram risadas de doer a barriga.  

Agradeço também as “tchutchucas” do apartamento 403, Janaina Bonfanti e Keitiane 

Mazocco que me acompanham há tempos, aguentando meus chiliques do TFG e me 

incentivando a persistir diante das dificuldades.  

E antes que eu esqueça, agradeço também à minha companheira de estágio Aline 

Bicca, que além de aguentar minhas lamúrias e meu desânimo matinal, consegue me contagiar 

com seu bom humor. 



7 
 

Agradeço imensamente meus mestres, por me ensinarem tudo o que sabem sobre esta 

profissão, que agora também será a minha. Que me mostraram quanto o jornalismo é 

apaixonante e que podemos fazer diferença.  

O meu muito obrigada a Morgana de Melo Machado, orientadora mais luxuosa do 

mundo, que não desistiu de mim em nenhum momento, mostrando que minha capacidade é 

muito maior do que eu imaginava. Obrigada por fazer parte desta etapa tão importante e 

caminhar comigo nesta reta final, guiando meus passos até aqui. 

Obrigada a todos que de uma forma ou de outra fizeram parte desta jornada. Todos 

serão lembrados com muito carinho.  

Obrigada! Obrigada! 

 

 

  



8 
 

RESUMO 

Esta pesquisa está organizada em torno dos estudos sobre mídia e comportamento, abordando 

a temática da estética e beleza no jornalismo de revista, ancorada na revista TPM (Trip para 

mulher), com o objetivo de compreender como são construídos os padrões representativos de 

estética e beleza na revista. A partir de métodos qualitativos, baseados na análise de conteúdo 

(BARDIN, 2010) e análise semiótica de imagens paradas (PENN, 2013), foram avaliadas as 

categorias de beleza, diferença e pertencimento em três edições da revista: agosto e setembro 

de 2014 e março de 2015. Para fundamentar este estudo, foram escolhidos autores como Eco 

(2014), Scalzo (2004), Rancière (2005), Santaella (2004), bem como Lipovetsky (2000) e 

Bergson (2006), para reiterar conceitos sobre o imaginário, estética, beleza e jornalismo de 

revista. 

 

Palavras-chave: estética; beleza; revista; imagem; TPM. 

 

 

ABSTRACT 

This research is organized around media studies and behavior, addressing the theme of beauty 

and in journalism, anchored in the journal TPM (Trip for women), with the goal of 

understanding how the representative patterns are constructed of aesthetics and beauty in the 

magazine. From qualitative methods, based on content analysis (BARDIN, 2010) and 

semiotic analysis of still images (PENN, 2013), were evaluated the categories of beauty, 

difference and belonging in three editions of the magazine: August and September 2014 and 

March 2015. In support of this study have been chosen authors such as Eco (2014), Scalzo 

(2004), Rancière (2005), Santaella (2004), as well as Lipovetsky (2000) and Bergson (2006), 

to reiterate concepts about the imagination, aesthetic, beauty and magazine journalism. 

 

Keywords: aesthetics; beauty; magazine; image; TPM. 
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1 INTRODUÇÃO 

Questões relacionadas à estética e beleza fazem parte da evolução histórica da 

humanidade.  A cada novo século ou movimento artístico-cultural, as concepções acerca do 

tema ganham novas percepções e os padrões são remodelados. Conhecida como um estudo do 

que é belo, a estética também é relacionada ao sentimento que o belo desperta nas pessoas. 

Segundo Eco (2014), o significado de belo era frequentemente utilizado para designar algo 

agradável e por diversas épocas o belo e o bom estiveram relacionados. O fato é que as 

percepções acerca da estética e da beleza foram sendo recriadas e a nova forma de ver o belo, 

que antes era basicamente ligada à arte, passou a ser presença constante na vida das pessoas. 

Assim, criou-se uma obsessão pela beleza, na busca para atingir os ditos padrões de beleza. 

 A fixação para se adequar aos moldes estéticos atinge principalmente o público 

feminino, que se espelha nas modelos e atrizes sempre presentes na mídia. Os meios de 

comunicação têm grande poder de disseminação desses “padrões”, pois frequentemente 

mostram a figura feminina exibindo seus “corpos perfeitos”, em campanhas publicitárias, 

novelas e cinema. Atualmente, foi divulgada a aposentadoria de Gisele Bündchen das 

passarelas da moda, tal fato gerou grande repercussão, visto que a modelo foi durante anos 

considerada um ícone da beleza feminina. Pode se dizer que a carreira promissora de Gisele 

no mundo da moda e sua presença frequente na mídia alavancaram a obsessão das mulheres 

pelo corpo magro, e assim, a reafirmação de um padrão estético instituído. A questão é que a 

despedida da top model das passarelas pode representar, em um certo sentido simbólico, o fim 

de uma ditadura da magreza, porém, vale ressaltar que assim como alguns padrões são 

destituídos, novos poderão surgir. 

 Nesse sentido, esta pesquisa está inserida nos estudos sobre mídia, comportamento e 

suas práticas de afetação social percebidos nas páginas das revistas voltadas para o público 

feminino. Assim, o tema deste estudo faz referência à estética e beleza no jornalismo de 

revista, delimitando-se às páginas da revista Trip para Mulher (TPM), da Trip Editora. Deste 

modo, este trabalho justifica-se pelo interesse da pesquisadora no jornalismo de revista, pois é 

um veículo que tem conteúdo mais aprofundado e voltado para públicos específicos, diferente 

dos jornais diários, que atingem um público mais amplo. A escolha pela revista TPM se deu 

pela curiosidade em analisar se o veículo realmente produz conteúdo diferenciado das demais 

revistas femininas, como propõe. Já a temática abordada deve-se ao impacto que os padrões e 

estereótipos relacionados à estética e beleza provocam no cotidiano das pessoas. Para tanto, 
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este trabalho visa contribuir com futuras pesquisas, bem como ampliar olhares relacionados 

ao assunto. 

 Sendo assim, o problema desta pesquisa busca responder: Como a revista TPM 

constrói padrões representativos de estética e beleza em sua edição de imagens? Deste 

modo, o objetivo geral visa compreender a problemática estabelecida como questionamento 

norteador. Neste viés, os objetivos específicos propõem elencar aporte teórico a partir do 

estabelecimento do objeto de pesquisa, organizar e identificar estratégias teórico-

metodológicas, bem como analisar o corpus com base nas categorias estabelecidas, buscando 

a compreensão da problemática-tema. 

 As páginas que se seguem são o resultado de uma pesquisa detalhada sobre os modos 

de representação da estética e da beleza. Deste modo, este Trabalho Final de Graduação se 

organiza a partir do levantamento bibliográfico que busca reiterar conceitos sobre o 

imaginário, jornalismo de revista, bem como estética e beleza sob o olhar de alguns autores, 

seguido dos procedimentos metodológicos, a análise do corpus e as considerações da 

pesquisadora acerca do tema. 
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2 REPRESENTAÇÕES E A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO 

 As representações se apresentam como uma forma de interpretar e pensar a realidade 

cotidiana. Forma esta de conhecer e fixar as atividades desenvolvidas e as relações que os 

indivíduos têm com situações, eventos objetos e comunicações a sua volta. Deste modo, 

Moscovici (2011) expõe a representação como um conhecimento que dá sentido aos eventos 

naturais, forjando evidências da realidade consensual, auxiliando na construção do real e do 

imaginário. 

 Nesse sentido, Durand (2002) comenta que imaginário nada tem a ver com a 

imaginação. Para ele, o imaginário é formado por uma coleção de imagens, que transformam 

o modo de ver e pensar dos sujeitos, recriando suas percepções acerca daquilo que os rodeia. 

Assim, cria-se uma realidade psicológica que desenvolve concepções que dão sentido ao 

mundo. 

O Imaginário – ou seja, o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui 

o capital pensado do homo sapiens – aparece-nos como o grande denominador 

fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano. O 

Imaginário é esta encruzilhada antropológica que permite esclarecer um aspecto de 

uma determinada ciência humana por um outro aspecto de uma outra. (DURAND, 

2002, p. 18) 

 

 De acordo com Durand (2002), a concepção de imaginário só pode ser compreendida 

com base em um estudo detalhado da imagem, pois ela é o principal elemento no processo de 

simbolização. Com o aprofundamento sobre o tema, é possível compreender que os símbolos 

são uma maneira de expressar dados que resultam da construção do imaginário. Deste modo, 

surgem novas concepções do imaginário, criadas a partir de imagens não processadas, 

formando a imaginação, ou seja, a construção de ideias baseadas na fantasia. 

 Durand (2002) comenta que a imaginação é a síntese de imagens “remanescentes”, 

que desvalorizam a concepção do imaginário criada pela associação de ideias, explicam as 

formas como ocorrem as “conexões imaginativas” e transformam a imaginação em um 

quebra-cabeças imóvel, reduzindo as imagens em sensações e ideias. Nessa perspectiva, 

Durand (2002) aponta que as imagens têm uma característica que revela uma consciência 

“transcendente”, além de diferenciar objetos reais da imaginação, criando sucessivas 

percepções acerca do objeto observado. 

A imagem é uma “sombra de objeto” ou então “nem sequer é um mundo do irreal”, 

a imagem não é mais que um “objeto fantasma”, “sem consequências”; todas as 
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qualidades da imaginação são apenas “nada”; os objetos imaginário são 

“duvidosos”; “ vida factícia”, coalhada, esfriada, escolástica, que, para a maior parte 

das pessoas, é somente o que lhes resta. (DURAND, 2002, p. 23) 

 

 Conforme Durand (2002) o imaginário é apresentado como um exemplo das principais 

percepções da consciência humana, em que se encontra a minimização da imaginação. Nesse 

sentido, “ a imaginação, quer reduzida à percepção enfraquecida, à recordação da memória 

ou, ao contrário, à ‘consciência-de’ em geral, não se distinguia [...] da corrente homogênea 

dos fenômenos da consciência” (DURAND, 2002, p. 27). Assim, a imagem ganha sentido e 

forma uma nova concepção de imaginação, a partir das percepções e sensações fornecidas 

pela sua representação. 

  

2.1 CONSTRUÇÃO DAS IMAGENS 

A importância das imagens para a percepção e interpretação das coisas e das pessoas é 

inegável, no que tange às práticas de informação e comunicação. Neste sentido, Bergson 

(2006), um dos primeiros filósofos a teorizar de forma científica o conceito de imagem, 

entende que não se pode restringir um objeto somente àquilo que se vê, nem imaginar tal 

objeto como algo que ele não é. Os objetos são conjuntos de imagens, e estas imagens não se 

reduzem apenas à representação destes objetos, tampouco são os objetos concretos. 

É falso reduzir a matéria à representação que temos dela, falso também fazer da 

matéria algo que produziria em nós representações mas que seria de uma natureza 

diferente delas. A matéria, para nós, é um conjunto de "imagens". E por "imagem" 

entendemos uma certa existência que é mais do que aquilo que o idealista chama 

uma representação, porém menos do que aquilo que o realista chama uma coisa - 

uma existência situada a meio caminho entre a "coisa" e a "representação". 

(BERGSON, 2006, p.1) 

 

 Neste contexto, Aumont (2005) demonstra que a representação tem múltiplos 

significados, tornando-se difícil encontrar um único sentido que possa designá-la. Porém, 

pode-se afirmar que a representação é um processo em que algo é representado, e que por um 

determinado tempo tomará o lugar daquilo que representa, permitindo o indíviduo ver a 

“realidade ausente, que lhe é oferecida sob a forma de um substituto”. (AUMONT, 2005, p. 

105) 
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Sendo assim, as imagens que formam o todo dos objetos percebidos na materialidade, 

na concepção de Bergson (2006), não são apenas recortes de uma realidade sensível, mas 

dizem respeito a um todo da percepção sensorial, no que se refere aos modos de 

representação, entre as ações e reações, entre o corpo e o espírito (num sentido filosófico), 

situado no tempo e no espaço.  “Se é imagem, essa imagem só poderá oferecer o que se tiver 

posto nela, e já que ela é, por hipótese, a imagem de meu corpo apenas, seria absurdo querer 

extrair daí a imagem de todo o universo”. (BERGSON, 2006, p. 14) 

 Deste modo, a realidade da matéria, mencionada por Bergson (2006) como um 

conjunto de imagens que formam o todo no universo, apresenta o corpo com uma imagem que 

interage com as demais, mas com a capacidade de alterar seus modos de agir e reagir aos 

estímulos que recebe por meio de suas percepções das imagens e dos objetos. “Chamo de 

matéria o conjunto das imagens, e de percepção da matéria essas mesmas imagens 

relacionadas à ação possível de uma certa imagem determinada, meu corpo”1. (BERGSON, 

2006, p. 17)  

 Partindo da ideia de percepção das imagens, Aumont (2005) explica que as imagens 

são percebidas como qualquer outro objeto, porém, oferecendo diversas perspectivas. Assim, 

a percepção é um processo da informação que não ocorre instantaneamente, mas tem o seu 

tempo, que algumas vezes é mais rápido e em outras nem tanto. Citando Gombrich (1965), 

Aumont (2005, p. 86) aponta que “a percepção é um processo quase experimental, que 

implica um sistema de expectativas”. 

A partir dessas percepções, cria-se uma ação baseada na compreensão daquilo que se 

vê, a fim de entender como os objetos são representados por estas imagens e como se 

estabelecem suas representações.  Seguindo este pensamento, Bergson (2006) mostra que uma 

única imagem pode produzir inúmeras representações, dependendo de como ela é observada. 

A matéria torna-se assim algo radicalmente diferente da representação, e dela não 

temos conseqüentemente nenhuma imagem; diante dela coloca-se uma consciência 

vazia de imagens, da qual não podemos fazer nenhuma idéia; enfim, para preencher 

a consciência, inventa-se uma ação incompreensível dessa matéria sem forma sobre 

esse pensamento sem matéria. Mas a verdade é que os movimentos da matéria são 

muito claros enquanto imagens, e que não há como buscar no movimento outra coisa 

além daquilo que se vê. A única dificuldade consistiria em fazer surgir dessas 

imagens muito particulares a variedade infinita das representações. (BERGSON, 

2006, p. 18) 

 

                                                           
1 Itálico: grifo do autor 
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 Diante das percepções inferidas pelas imagens, a importância de suas representações é 

medida pelas ações exercidas sobre elas, resultando na eliminação daquilo que não tem mais 

importância. Portanto, Bergson (2006) compreende que a realidade da matéria integra um 

conjunto de representações e ações que são compartilhadas entre si, pela percepção consciente 

das imagens e dos objetos. 

A realidade da matéria consiste na totalidade de seus elementos e de suas ações de 

todo tipo. Nossa representação da matéria é a medida de nossa ação possível sobre 

os corpos; ela resulta da eliminação daquilo que não interessa nossas necessidades e, 

de maneira mais geral, nossas funções. Num certo sentido, poderíamos dizer que a 

percepção de um ponto material inconsciente qualquer, em sua instantaneidade, é 

infinitamente mais vasta e mais completa que a nossa, já que esse ponto recolhe e 

transmite as ações de todos os pontos do mundo material, enquanto nossa 

consciência só atinge algumas partes por alguns lados. (BERGSON, 2006, p.35) 

 

Partindo desta concepção, Berger e Luckmann (2008) compreendem a realidade como 

algo que não depende da vontade humana, já que ela está ligada a tudo o que existe no 

universo. Deste modo, os autores associam o conceito de conhecimento a esta realidade, como 

forma de explicar o motivo pelo qual as pessoas entendem o que é real e verdadeiro. 

“realidade” como uma qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos terem 

um ser independente de nossa própria volição (não podemos “desejar que não 

existam”), e definir “conhecimento” como a certeza de que os fenômenos são reais e 

possuem características específicas. (BERGER; LUCKMANN, 2008, p. 11) 

 

 No momento que se entende a realidade, e se tem conhecimento dos objetos e imagens 

pertencentes a ela, pode-se compreender os significados que lhes são empregados e como tais 

objetos e imagens podem ser interpretados. Assim, Berger e Luckmann (2008, p. 35) afirmam 

que “A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e 

subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente”. 

 Tendo em vista o conhecimento da realidade observada por meio das imagens e dos 

objetos, Berger e Luckmann (2008) compreendem que, muitas das interpretações acerca da 

realidade são consideradas como certas, devido à comprovação das mesmas a partir das 

experiências cotidianas. 

O senso comum contém inumeráveis interpretações pré-científicas e quase-

científicas sobre a realidade cotidiana, que admite como certas. Se quisermos 

descrever a realidade do senso comum temos de nos referir a estas interpretações, 

assim como temos de levar em conta seu caráter de suposição indubitável [...] 

(BERGER; LUCKMAN, 2008, p. 37) 
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Assim, buscando explicar as interpretações do cotidiano, Berger e Luckmann (2008), 

apontam a linguagem como o elemento principal pelo qual o indivíduo constrói suas relações 

sociais e entende o que se passa à sua volta. Desta forma, entendem que “a vida cotidiana é 

sobretudo a vida com a linguagem, e por meio dela, de que participo com meus semelhantes. 

A compreensão da linguagem é por isso essencial para minha compreensão da realidade da 

vida cotidiana”. (BERGER; LUCKMANN, 2008, p. 57) 

Considerando que é por meio da linguagem que se tem o conhecimento e as 

percepções referentes ao universo, Berger e Luckmann (2008) declaram que é por intermédio 

da linguagem que se adquirem experiências significativas, que podem ser difundidas, sem que 

se percam seus significados. Sendo assim, o uso da linguagem “é capaz de se tornar o 

repositório objetivo de vastas acumulações de significados e experiências, que pode então 

preservar no tempo e transmitir às gerações seguintes”. (BERGER; LUCKMANN, 2008, p. 

57) 

 Devido à sua abrangência e flexibilidade, a linguagem admite a troca de experiências 

com outros indivíduos, de maneira que todos possam compreender estas experiências, e 

assim, compartilhá-las entre si e entre os outros. Deste modo, a capacidade de o indivíduo 

criar relações e vínculo com outras pessoas permite que ele compartilhe muito mais do que 

suas experiências.  

A linguagem é flexivelmente expansiva, de modo que me permite objetivar um 

grande número de experiências que encontro em meu caminho no curso da vida. A 

linguagem também tipifica as experiências, permitindo-me agrupá-las em amplas 

categorias, em termos das quais tem sentido não somente para mim, mas também 

para meus semelhantes. (BERGER; LUCKMANN, 2008. 59) 

 

 Sabendo da importância da linguagem para compreender as mudanças e situações que 

ocorrem no universo, Aumont (2005) aponta que a imagem também está ligada ao exercício 

da linguagem, já que ela é um meio de comunicação e de representação do mundo. Assim, a 

imagem é fundamental para a compreensão da realidade e das culturas por ela representadas. 

Já no que diz respeito à realidade da vida cotidiana, Berger e Luckmann (2008) 

defendem que o conhecimento desta realidade só é assimilado quando aliado à compreensão 

da linguagem e dos símbolos que identificam uma determinada sociedade. Portanto, é 

possível considerar que “o simbolismo e a linguagem simbólica tornam-se componentes 
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essenciais da realidade da vida cotidiana e da apreensão pelo senso comum desta realidade. 

(BERGER; LUCKMANN, 2008, p. 61) 

 Levando em consideração o conhecimento da linguagem e dos símbolos de cada 

sociedade, Berger e Luckmann (2008) explicam que o significado destes elementos está 

associado ao modo como eles surgiram. Por isso, pode-se concluir que “os universos 

simbólicos são produtos sociais que têm uma história. Se quisermos entender seu significado 

temos de entender a história de sua produção”. (BERGER; LUCKMANN, 2008, p. 133)  

 Neste sentido, o universo simbólico citado por Berger e Luckmann (2008) é a origem 

dos significados que dizem respeito às diferentes realidades de cada sociedade. Portanto, é 

neste universo que se encontram os elementos que formam a história de uma determinada 

sociedade e é por meio dele que tais elementos e significados são compartilhados e repassados 

ao longo do tempo. 

O universo simbólico também ordena a história. Localiza todos os acontecimentos 

coletivos numa unidade coerente, que inclui o passado, estabelece uma “memoria” 

que é compartilhada por todos os indivíduos socializados na coletividade. Em 

relação ao futuro, estabelece um quadro de referência comum para a projeção das 

ações individuais. (BERGER; LUCKMANN, 2008, p. 140) 

 

A partir dessas linguagens e significados representados pelo universo simbólico, 

existem imagens exercendo a conexão destes elementos, que na concepção de Aumont (2005) 

estão na condição de mediadoras entre os indivíduos e a realidade. As imagens têm inúmeras 

relações com a realidade, pois podem representar coisas concretas, coisas abstratas ou 

conteúdos e significados. 

 Deste modo, por meio das imagens é possível reconhecer e identificar algo que se vê 

ou é possível ver na realidade. Sendo assim, Aumont (2005) explica que a capacidade de 

reconhecimento das imagens e identificação dos objetos vai além daquilo que é visto, pois os 

indivíduos podem perceber o que é representado por elas, apesar das distorções decorrentes de 

sua reprodução pela imagem. 

A atividade do espectador diante da imagem consiste em utilizar todas as 

capacidades do sistema visual (em especial suas capacidades de organização da 

realidade) e em confrontá-las com os dados icônicos precedentemente encontrados e 

armazenados na memória sob forma esquemática. (AUMONT, 2005, p. 90) 
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 Portanto, as imagens são construções da realidade, que misturam a imitação dos 

objetos e seres com a produção de signos e significados de comunicação entre indivíduos e 

sociedades. Para Aumont (2005), não há imagem que não expresse sentido, seja por 

apresentar informações sobre a realidade, ou por se aproximar de alguma ideologia. 

 

2.2 REPRESENTAÇÕES NA SOCIEDADE 

A representação social não é uma cópia do imaginário, mas um processo pelo qual se 

estabelecem relações entre o mundo e as coisas. A representação é a atribuição de um papel 

que as pessoas cumprem na sociedade, uma modalidade de conhecimento e interpretação do 

real. É por meio destas representações que se dá a construção de um sujeito sobre o objeto e 

não a sua reprodução. 

Conforme Goffman (2007, p. 29), a representação é “toda atividade de um indivíduo 

que se passa num período caracterizado por sua presença continua diante de um grupo 

particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (2007, p. 29). Para 

Moscovici (2011), as representações possuem duas funções. A primeira é formalizar objetos, 

pessoas ou acontecimentos, assim, somos forçados a assumir determinada condição, para não 

sermos incompreendidos. A segunda é impor estas representações, antes que possamos 

pensar. 

 Assim, as representações sociais são parte de um processo que sempre existiu, 

estimulado pelas ações dos indivíduos. Segundo Goffman (2007), a representação criada para 

um indivíduo é a informação que define uma determinada situação, pois é a partir dela que os 

outros são capazes de conhecer antecipadamente quais serão as ações deste indivíduo e o que 

se pode esperar dele. Moscovici (2011) cita que todas as interações humanas pressupõem 

representações. “Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da 

cooperação. [...] Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se 

encontram [...] e dão oportunidade para novas representações [...]” (MOSCOVICI, 2011, p. 

41.). 

 Nesse sentido, a comunicação se torna favorável no que diz respeito à interação entre 

os indivíduos. Pois, de acordo com Goffman (2007, p.12), “tomando a comunicação tanto no 

sentido amplo quanto no estrito, verifica-se que, quando o indivíduo está na presença imediata 

de outros, sua atividade terá caráter promissório”. 
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 A representação é uma forma de interpretação da realidade, que organiza as relações 

com o mundo, orientando comportamentos no meio social. É por meio dela que se absorvem 

experiências, práticas sociais e atitudes. Moscovici (2011) cita que as representações são 

maneiras de comunicar e compreender aquilo que já se conhece. 

Elas ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que 

têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir ordem e percepções, 

que reproduzam o mundo de uma forma significativa. [...] a representação iguala 

toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem. (MOSCOVICI, 2011, p. 46) 

  

Sendo assim, Goffman (2007) divide os estímulos gerados pela imagem em 

‘aparência’ e ‘maneira’. A aparência são os estímulos que revelam a impressão sobre o status 

social de alguém. Já a maneira, são estímulos que revelam o caráter de um indivíduo em um 

momento da interação. Segundo Goffman (2007), as pessoas esperam que haja 

compatibilidade entre aparência e maneira, mas ambos estímulos podem se contradizer, 

quando um indivíduo tem um comportamento diferente do que a aparência representa. 

 

2.2.1 Representações do Feminino 

 A representação do feminino tem passado por evoluções desde os primeiros milênios. 

No passado, o sentido de feminino expressava a mulher como submissa, frágil e inferior, que 

devia viver sob o controle dos homens. Nesse sentido, Lipovetsky (2000) aborda a nova 

condição feminina e o lugar ocupado pelas mulheres a partir de meados do século XX. 

As mulheres eram “escravas” da procriação, libertaram-se dessa servidão imemorial. 

Sonhavam ser mães no lar, agora querem exercer uma atividade profissional. 

Estavam sujeitas a uma moral severa, hoje a liberdade ganhou direito de cidadania. 

Estavam confinadas nos setores femininos, ei-las que abrem brechas nas cidadelas 

masculinas, obtêm os mesmos diplomas que os homens e reivindicam paridade 

política. Sem dúvida, nenhuma revolução social de nossa época foi tão profunda, tão 

rápida, tão rica de futuro quanto a emancipação feminina (LIPOVESTKY, 2000, p. 

11). 

 

 Com esta evolução, nasce um novo ciclo e uma nova fase do feminino. O século XX 

revolucionou o destino e a identidade feminina, instituindo um avanço na condição social da 

mulher. Lipovetsky (2000, p. 12) expõe que “pela primeira vez, o lugar do feminino não é 

mais preordenado, orquestrado de ponta a ponta pela ordem social e natural”.  O papel passivo 

e doméstico ao qual a mulher era destinada contribuiu de maneira determinante para associar 
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identidade feminina e amor.  Dessa forma, essa identidade acabou por beneficiar uma imagem 

social mais positiva, ganhando margens de liberdade e de novos poderes. 

Por meio do amor a mulher visa a um reconhecimento e a uma valorização de si 

como pessoa individual, insubstituível. Ei-la enaltecida, distinta das outras, 

escolhida por si mesma e por suas “qualidades” singulares. O que sustentou o 

superinvestimento feminino no sentimento amoroso foi menos um desejo de 

“destruição de si mesma” do que o desejo de ser reconhecida e valorizada. 

(LIPOVETSKY, 200, p. 47)  

 

 A partir dos anos 1960, instalou-se um novo conjunto de questões que já não pensa a 

sexualidade como algo fechado de domínio privado.  O corpo feminino se viu centralizado 

nas lutas pela nova onda feminista em que se organizavam grandes mobilizações coletivas de 

recusa a violência como fatalidade da condição feminina. Rompendo as barreiras do silêncio, 

as mulheres politizaram os problemas do sexo e deram visibilidade aos problemas íntimos. 

 Na cultura medieval, recusava-se qualquer celebração da mulher, sendo ela 

identificada com a representação do mal. Segundo Lipovetsky (2000), “Só a virgem Maria, 

cujo culto e cujas representações iconográficas se ampliam no século XII, é poupada e possui 

a inocuidade da beleza”.  Assim, a cultura e a arte medieval não buscavam despertar a 

admiração pelo corpo feminino, mas dedicavam-se a revelar o medo da beleza feminina. 

 A admiração pelo sexo feminino surge na Renascença, quando o corpo feminino teve 

seu auge como a personificação da beleza. Nesse contexto, o feminino atinge o 

reconhecimento da estética e consagração de suas características físicas e espirituais. Até 

então, a mulher era associada ao mal. Mas com a Renascença, o feminino se torna consagrado 

como a manifestação da beleza divina. 

Os encantamentos femininos alimentam os debates filosóficos, inspiram os pintores 

e os poetas; os inflamados hinos à beleza proliferam, os mesmo tempo que se faz um 

esforço, com novo vigor, par a definir, normalizar, classificar. [...] Os escritores 

dedicam à mulher uma atenção apaixonada e glorificam os encantos da amada [...]. 

(LIPOVETSKY, 2000, P. 117) 

  

 A idealização do feminino passou por diferentes definições e significados. Conforme 

Lipovetsky (2000), a primeira mulher era “diabolizada e desprezada”; a segunda mulher 

idealizada e instalada num trono. Em ambos casos, a mulher era subordinada e definida pelo 

homem. Mas de agora em diante há um novo modelo que comanda o lugar do feminino, uma 

autocriação feminina, o surgimento da terceira mulher, sujeita de si. 
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3 JORNALISMO DE REVISTA 

O jornalismo de revista possui características específicas, em relação aos outros 

veículos de comunicação. As revistas abordam temas com informações mais aprofundadas e 

interpretativas, diferente dos jornais diários, que trazem as informações mais curtas e 

objetivas. Outra característica das revistas é o conteúdo voltado para públicos mais 

específicos, como por exemplo, o feminino, o masculino e o adolescente. 

 Conforme Scalzo (2004), o que diferencia a revista dos outros meios de comunicação 

impressa é o seu formato. Ela é fácil de carregar, de guardar e colecionar, além de não sujar as 

mãos como os jornais. Seu papel e impressão garantem a qualidade do texto e da imagem na 

hora da leitura, além de ter maior durabilidade. Em relação à periodicidade, Scalzo (2004) 

aponta que a revista também se diferencia dos outros meios, pois geralmente são semanais, 

quinzenais ou mensais. Seu conteúdo apresenta ao leitor novos ângulos ou notícias exclusivas, 

ajustando o foco para aquilo que o seu público deseja saber.  

É uma prática jornalística diferenciada. Numa revista encontramos a fotografia, o 

design e o texto. Em termos de atualidade, apesar de permanecerem mais tempo nas 

bancas, as revistas são produtos mais duráveis que os jornais. É preciso lembrar 

novamente que a revista é mais literária que o jornal no que se refere ao tratamento 

dado ao texto. (VILAS BOAS, 1996, p. 71) 

 

Segundo Vilas Boas (1996), as revistas precisam de um atrativo que as diferenciem do 

jornalismo dinâmico de todos os dias, e o texto das revistas é este atrativo, pois concilia a 

notícia com a reportagem narrativa, que se desenvolve com ritmo, beleza, refinamento e 

liberdade. Para Benetti (2013) é preciso compreender a revista como uma materialidade e o 

jornalismo como campo de conhecimento. Assim, Campbell (apud BENETTI, 2013) explica 

que o jornalismo de revista trabalha com uma ontologia das emoções. 

Não é suficiente informar, trazer os principais acontecimentos e apresentar o estatuto 

de algo que merece ser debatido; é preciso também construir um vínculo emocional 

para que o leitor sinta a revista como “sua”, como parte de sua rotina, [..] como algo 

a ser esperado e cujo consumo possa ser ritualizado. (BENETTI, 2013, p.47) 

 

Benetti (2013) classifica o jornalismo de revista como um discurso e um modo de 

conhecimento que: é segmentado por público e interesse; é periódico; é durável e 

colecionável; tem características materiais e gráficas distinta dos outros impressos; exige uma 
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marcante identidade visual; permite estilos de texto diferentes, estabelece uma relação direta 

com o leitor; contempla vários temas e privilegia os assuntos de longa duração. 

“O jornalismo de revista contempla um leque amplo de temas. Por se tratar de um 

discurso marcado pela segmentação, e uma vez que a segmentação também se dá a partir dos 

objetos de interesse [...]” (BENETTI, 2013, p. 52). O jornalismo de revista é altamente 

performático, capaz de praticar o revezamento temático, retornando aos mesmos assuntos, 

como sucesso profissional, beleza, saúde e juventude. 

Ao longo da história das revistas, houve a necessidade de estabelecer um foco para 

cada publicação. “Apesar da existência de títulos Para Todos e Tudo, sabe-se que quem quer 

cobrir tudo, acaba não cobrindo nada” (SCALZO, 2004, p.49). Os tipos de segmentação mais 

comuns são por gênero, idade, tema ou geográfica.  Para Scalzo (2004), as revistas têm a 

capacidade de reafirmar a identidade de grupos de interesses específicos, e assim, alcançar 

cada leitor. 

Revistas representam épocas (e, por que não, erigem e sustentam mitos). [...] Por 

isso, dá para compreender muito da história e da cultura de um país conhecendo suas 

revistas. Ali estão os hábitos, as modas, os personagens de cada período, os assuntos 

que mobilizaram grupos de pessoas. (SCALZO, 2004, p. 16) 

 

As revistas chegaram no Brasil no século XIX, com a corte de Portugal. De acordo 

com Scalzo (2004), “chegaram junto com o assunto de que iriam tratar e com os meios para 

serem feitas”. A primeira revista “As Variedades” surge em Salvador, na Bahia, em 1812 e 

tinha “cara e jeito de livro”.  No ano de 1827 acontece a primeira segmentação, voltada para 

os novos médicos, “O Propagador das Ciências Médicas” foi considerada a primeira revista 

especializada. 

Segundo Scalzo (2004), no início do século XX, as transformações científicas e 

tecnológicas refletiram na vida cotidiana da população e das cidades, e as revistas 

acompanharam estas mudanças. Foram lançados centenas de novos títulos, e com as 

inovações da indústria gráfica, o visual das revistas ganhou um requinte antes inimaginável. 

Entre as décadas 50 e 60 começa a se delinear um conceito de segmentação editorial, pois as 

revistas já eram vistas como bons veículos de publicidade, já que acompanhavam o 

desenvolvimento das indústrias. 
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As revistas voltadas para o público feminino existem desde que surgiram as revistas 

no Brasil. Scalzo (2004) comenta que geralmente elas eram escritas por homens e traziam 

novidades sobre a moda, importada da Europa, dicas e conselhos de culinária, pequenas 

notícias e ilustrações. Na década de 50, surgiram as revistas de fotonovelas que alcançaram 

em cheio o público feminino, “recheadas de histórias românticas, elas também não estão 

preocupadas em mudar nenhum modelo de sociedade” (SCALZO, 2004, p. 34). A partir daí, 

surgem artigos e produções fotográficas sobre moda, beleza, culinária e decoração.  

 Conforme Scalzo (2004), as revistas têm sofrido uma crise como toda a imprensa, pois 

a concorrência deixou de ser de forma localizada de meio para meio. Atualmente, os veículos 

de comunicação concorrem entre si, todos contra todos, disputando o tempo e o dinheiro das 

pessoas. Como se não bastasse a concorrência entre cinema, televisão, rádio e impresso, tem 

também os veículos online e as redes sociais, que hoje facilitam e dinamizam o acesso às 

informações. 

 

3.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 Para uma informação virar notícia, ela deve ser recente e relevante. Mas até virar 

notícia, o acontecimento passa por várias etapas de classificação. Mas afinal, como se dá a 

classificação do que é noticiável? Uma notícia deve despertar o interesse do público, e para 

isso, o jornalista precisa definir os critérios de noticiabilidade. Assim sendo, Traquina define 

noticiabilidade como: 

O conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um 

tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. Assim, os critérios de 

noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se um 

acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado 

como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo 

‘valor-notícia’ (TRAQUINA, 2005, p. 63). 

 

 Os valores-notícia são elementos jornalísticos que facilitam o conhecimento prático 

sobre os fatos e servem como referência para os jornalistas na elaboração da notícia. Segundo 

Traquina (2005), os critérios de noticiabilidade simplificam para os jornalistas a classificação 

das notícias, dentro do padrão “estável e previsível” adotado como modelo pela “tribo 

jornalística”, os valores-notícia, para que possam ser encaixadas em determinadas categorias. 
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 Conforme Silva (2005), a necessidade dos critérios de noticiabilidade surge da 

necessidade de selecionar aquilo que é noticiável, pois não há espaço nos veículos de 

comunicação para publicar a infinidade de acontecimentos que ocorrem cotidianamente. Por 

isso, é preciso escolher quais acontecimentos merecem virar notícia.  

 Traquina (2005) aponta que os jornalistas têm “óculos particulares” que são seus 

valores-notícia, pois são eles que selecionam o que é ou não noticiável. Citando Wolf (2001), 

Traquina (2005) coloca os valores-notícia em duas categorias. Os valores-notícia de seleção, 

em que o jornalista seleciona os acontecimentos para transformar em notícia, dividido em: a) 

critérios substantivos, que dizem respeito a avaliação direta do acontecimento; b) critérios 

contextuais, que dizem respeito ao contexto na produção da notícia. E os valores-notícia de 

construção, em que o jornalista apresenta o material, sugerindo o que deve ser prioridade para 

o acontecimento virar notícia. 

 Neste viés, Silva (2005) expõe que ao indicar as características dos acontecimentos 

que devem chegar até o público, aquilo que é comum ou normal gera pouco interesse, já que 

possui pouco “valor informativo”. Deste modo os acontecimentos que merecem atenção e 

conhecimento são: 

Os prodígios, as monstruosidades, as obras ou os feitos maravilhosos e insólitos da 

natureza, da arte, as inundações ou as tempestades horrendas, os terremotos, os 

fenômenos descobertos ou detectados ultimamente, fatos que têm sido mais 

abundantes do que nunca neste século. Depois as diferentes formas de impérios, as 

mudanças, os movimentos, os afazeres da guerra e da paz, as estratégias, as novas 

leis, os julgamentos, os cargos políticos, os dignatários, os nascimentos e mortes dos 

príncipes, as sucessões de um reino, as inaugurações e cerimônias públicas [...], as 

obras novas dos homens eruditos, as instituições, as desgraças, as mortes e centenas 

de coisas mais que façam referência à história natural, à história da sociedade, da 

Igreja, da literatura: tudo isto costuma ser narrado de forma embaralhada nos 

periódicos... (PEUCER apud SILVA, 2005, p. 101) 

 

 Por mais que se busque a categorização do que é notícia, Traquina (2005) ressalta que, 

ainda que os valores-noticia façam parte da cultura jornalística, cada “organização 

jornalística” tem sua própria política editorial, podendo influenciar o peso dos valores-notícia 

de acordo com seu interesse. Além dos processos intencionais e conscientes de seleção, 

priorização e interesse dos meios, alguns aspectos da rotina industrial de produção jornalística 

influenciam claramente na definição do que vira ou não notícia nos meios de comunicação de 

massa. 
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4 ESTÉTICA E BELEZA 

 A estética é uma vertente da filosofia que busca entender a essência da arte e da 

beleza, para compreender as emoções e juízos por elas despertadas. Buscando explicar o 

sentido de beleza, Eco (2014) expõe que o “belo” é um adjetivo usado para indicar algo 

agradável. Nesse sentido, o belo é igual aquilo que é bom, e de fato, por várias épocas 

históricas, havia a ligação entre o “Belo” e o “Bom”.  

A própria palavra Kalón, que só impropriamente pode ser traduzida com o termo 

“belo”, deve nos deixar de sobreaviso: Kalón é aquilo que agrada, que suscita 

admiração, que atrai o olhar. O objeto belo é um objeto que, em virtude de sua 

forma, deleita os sentidos, e entre estes em particular o olhar e a audição. Mas não 

são apenas os aspectos perceptíveis através dos sentidos que exprimem a Beleza do 

objeto: no caso do corpo humano assumem um papel relevante também as 

qualidades da alma e do caráter, que são percebidas mais com os olhos da mente do 

que com aqueles do corpo. (ECO, 2014, p. 40 e 42) 

 

 Na Grécia antiga, o ideal do belo estético se tornou uma percepção mais clara com a 

ascensão econômica e cultural de Atenas, uma era de desenvolvimento das artes, 

principalmente da pintura e da escultura. Os pintores inventaram uma perspectiva que não 

respeitava a exatidão objetiva das belas formas, já as esculturas tinham o objetivo de 

expressar a beleza viva do corpo. Conforme Eco (2014, p. 45), a escultura grega não 

idealizava um corpo abstrato, mas buscava uma beleza ideal “operando uma síntese de corpos 

vivos, na qual se exprime a Beleza psicofísica que harmoniza a alma e o corpo, ou seja, a 

Beleza das formas e a bondade da alma”.  A representação desta beleza tem sua melhor 

expressão em formas estáticas, em que um movimento ou ação encontram equilíbrio e 

repouso, e a simplicidade expressiva é mais apropriada que a riqueza de detalhes. 

 A beleza na Grécia antiga também tinha duas concepções a partir da visão dos 

filósofos Sócrates e Platão. Conforme Eco (2014), Sócrates dividia em três categorias 

estéticas, que pareciam legitimar a práxis artística: “a Beleza ideal, que representa a natureza 

através de uma montagem das partes; a Beleza espiritual, que exprime a alma através do 

olhar. E a Beleza útil ou funcional” (ECO, 2014, p. 48). Já para Platão, a beleza tinha duas 

concepções, como “harmonia e proporção” das partes e a beleza como “esplendor”, que 

influenciou o pensamento neoplatônico. 

 Seguindo a concepção de beleza da Grécia, Eco (2014) expõe que, segundo a 

mitologia, a beleza era representada pela antítese entre os deuses de “Delfos”, Apolo e 
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Dionísio. Apolo representava a ordem e a harmonia, enquanto Dionísio era deus do caos e da 

infração das regras. “Essa coabitação de duas divindades antitéticas [...] exprime a 

possibilidade, sempre presente e verificando-se periodicamente, da irrupção do caos na beleza 

da harmonia” (ECO 2014, p. 55). Este contraste mostra que a concepção grega da beleza é 

bem mais complexa e problemática do que a tradição clássica. 

Uma primeira antítese é aquela entre beleza e percepção sensível. Se de fato a 

Beleza é perceptível, mas não completamente, pois nem tudo nela se exprime em 

formas sensíveis, abre-se uma perigosa oposição entre Aparência e Beleza: oposição 

que os artistas tentarão manter entreaberta, mas que um filósofo com Heráclito 

abrirá em toda a sua amplidão, afirmando que a Beleza harmônica do mudo se 

evidencia como casual desordem. (ECO, 2014, p. 56) 

 

Já no século XV, a beleza era entendida como a imitação da natureza, de acordo com 

regras estabelecidas cientificamente. Segundo Eco (2014), Leonardo da Vinci afirmava que a 

imitação permanece fiel à natureza porque recria a integração de cada imagem com o 

elemento natural, mas também exige inovação na técnica para não ocorrer a repetição das 

formas. “A realidade imita a natureza sem dela ser um mero espelho, e reproduz em detalhe a 

Beleza do todo” (ECO, 2014, p. 180). 

Neste viés, o Renascimento é um período de ação para a mulher, a beleza ganha novo 

sentido e a mulher passa a utilizar da cosmética para cuidar e tingir os cabelos. Seu corpo é 

exaltado pelos produtos e objetos de ouro e prata, criados de acordo com modelos de 

harmonia, proporção e equilíbrio. Mais adiante, o corpo da mulher, que se expõe, serviu de 

contraponto à expressão privada e intensa dos rostos, por vezes misteriosas. De acordo com 

Eco (2014), nesta época a perfeição chega a um alto grau chamado “Grande Teoria”, em que a 

beleza consiste na proporção das partes, e ao mesmo tempo surge uma mentalidade e cultura 

que empurram para uma beleza inquieta e surpreendente. 

A partir do século XVIII, a beleza barroca encontra uma razão no gosto aristocrático, 

marcado pelo abandono à alegria de viver, enquanto o rigor neoclássico se entrega ao culto da 

razão, da disciplina e da previsibilidade típicas da burguesia. Porém, ao lado da nobreza 

clássica, existe uma nobreza mais jovem e dinâmica, com gostos e costumes modernizadores 

e reformistas. 

A esta complexa dialética de categorias e classes corresponde uma igualmente 

complexa dialética do gosto: à variada Beleza rococó não se opõe um único, mas 

muitos classicismos, respondendo a exigências diversas, por vezes contraditórias 

entre si. [...] a Beleza do neoclassicismo é uma reação vivificante ao gosto do ancien 
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régime, mas também uma busca de regras certas e, portanto, rígidas e vinculantes. 

(ECO, 2014, p. 239) 

 

Segundo Eco (2014), Kant coloca a base da experiência estética no “prazer 

desinteressado”, que se produz diante da contemplação da beleza. Deste modo, a estética do 

século XVIII deu grande repercussão aos aspectos subjetivos e indetermináveis do gosto. 

Assim, ao julgar algo como belo, espera-se que o gosto seja universal e que todos partilhem 

do mesmo gosto. 

Belo é aquilo que agrada de maneira desinteressada, sem ser originado ou remissível 

a um conceito: o gosto é, por isso, a faculdade de julgar desinteressadamente um 

objeto mediante um prazer ou um desprazer; o objeto deste prazer é aquilo que 

definimos como belo. (ECO, 2014, p. 264) 

 

A beleza romântica do século XIX herda do romance sentimental o realismo da 

paixão. Nesse sentido, o conceito ideal de beleza se modifica e reflete a simplicidade e o 

campo de maneira realista, confrontando a perfeição com uma beleza exótica surpreendente, e 

assim, exprimindo um sentimento de beleza sincera e ao mesmo tempo ingênua, ainda não 

corrompida pelo progresso e modernidade. 

O ideal de beleza não modifica apenas de acordo com cada época, na mesma época ou 

local podem existir diversos ideais estéticos. Deste modo, de meados do século XIX até o 

final da crise econômica do século, surge a “beleza vitoriana” dos burgueses, marcada pelo 

senso estético da decoração, comportamento em público e pessoas bem vestidas. De acordo 

com Eco (2014), a burguesia ostentava uma beleza própria, ao lado da classe militar e 

econômica, exprimindo uma ambiguidade no sentido prático da beleza, em que o valor 

comercial vale mais que a estética de um objeto. 

A Beleza acaba por coincidir não mais com o supérfluo, mas com o valor: o espaço 

anteriormente ocupado pelo vago, pelo indeterminado agora é preenchido pela 

função prática do objeto. Toda a evolução sucessiva dos objetos, na qual se diluirá 

progressivamente a distinção entre forma e função, será inteiramente marcada por 

esse duplo sinal originário. (ECO, 2014, p.363) 

 

Com o “Art Nouveau”, em 1890, surge uma nova compreensão do belo. Eco (2014, p. 

369) demonstra que é possível descrever tal beleza como narcisista: “como Narciso, 

espelhando-se na água, projetou a própria imagem para fora de si, assim a Beleza interior se 
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projeta no Art Nouveau sobre o objeto exterior e dele se apossa envolvendo-o em suas 

linhas”. Tal beleza exprime a sensualidade das linhas e curvas, com um marcante traço 

funcionalista, que se destaca na simplicidade das formas. Já em 1910, a beleza colorida do 

“Art Nouveau” é substituída pela beleza rebuscada do “Art Déco”, caracterizada pela 

reconciliação entre a indústria e a arte. 

O início do século XX é marcado por dois conceitos de beleza, a “Beleza da 

provocação” e a “Beleza do Consumo”. A beleza da provocação foi marcada pelos 

movimentos da vanguarda e pelo experimentalismo artístico. De acordo com Eco (2014, p. 

415), “a arte já não se propõe a fornecer uma imagem da Beleza natural, nem quer 

proporcionar o pacificado prazer da contemplação de formas harmônicas”. Já a beleza do 

consumo marca a proposta de beleza das revistas e meios de comunicação, em que os 

indivíduos seguem os ideais da beleza propostos pelo consumo comercial.  

Os mass media são totalmente democráticos, oferecem um modelo de Beleza para 

quem já é dotado de graça aristocrática e outro para a proletária de formas opulentas; 

[...] Ao fim e ao cabo, os ideais de Beleza a que se remetem os mass media nos 

primeiros sessenta anos do século XX referem-se a propostas artes “maiores”. 

(ECO, 2014, p. 425) 

 

Em uma sociedade que dá cada vez mais importância às imagens, é compreensível que 

as pessoas tenham em sua mente um ideal de beleza. Atualmente, a beleza deixou de ser algo 

secundário para as pessoas e se tornou o motivo que controla o cotidiano de grande parte da 

população, em que cuidar da aparência é fundamental. 

Grande parte da responsabilidade do culto à beleza vem dos meios de comunicação, 

que muitas vezes desenham um modelo de beleza a ser seguido, não compatível com a 

realidade de muitas pessoas. É a partir daí, que os cuidados com a beleza acabam 

ultrapassando o bom senso e se tornam um problema diário na vida das pessoas. Para explicar 

o processo de culto a beleza criado pelo imaginário das pessoas, Morin (2005) faz uma 

referência aos olimpianos e astros da mídia, que se tornaram ícones de força e beleza. 

O olimpismo de uns nasce do imaginário, isto é, de papeis encarnados nos 

filmes(astros), o de outros nasce de sua função sagrada (realeza, presidência), de 

seus trabalhos heróicos (campeões, exploradores) ou eróticos (playboys, distels). [...]  

A informação transforma esses olimpos em vedete da atualidade. Ela eleva à 

dignidade de acontecimentos históricos acontecimentos destituídos de qualquer 

significação política [...]. Uma síntese ideal da projeção e da identificação, na qual a 

rainha cumpre, ao mesmo tempo, sua sobrehumanidade e sua extrema humanidade, 

transforma um comunicado em flash espetacular. (MORIN, 2005, p.105-106) 
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Segundo Morin (2005), os meios de comunicação criam um papel mitológico para 

estes “olimpianos”, com o objetivo de extrair das pessoas uma identificação com esses 

personagens, mergulhando na vida privada da população, no desejo de tornar possível a 

reprodução do imaginário. 

A cultura de massa desenvolve, além da estética, uma práxis e uma mitologia. Isso 

significa que ela ultrapassa a estética tanto no sentido do real como no sentido do 

imaginário. Esses dois movimentos, aparentemente contraditórios, são de fato, 

inseparáveis. É precisamente por meio dos olimpianos que eles se exercitam com o 

maior vigor. (MORIN, 2005, p. 109) 

 

A fotografia, a publicidade, os concursos e produtos de beleza, estimulam os 

indivíduos a se enquadrarem nesses ideais. No passado, essa não era a grande preocupação, a 

base de vida da maioria das pessoas. Atualmente, o corpo tornou-se o maior merecedor da 

atenção, dedicação e tempo de muitas pessoas. As práticas de beleza se propagaram, e a 

beleza tornou-se um mercado bastante lucrativo. O tema deixa de ser visto como um produto 

de poucos e passa a ser um produto de massa. Deste modo, tornou-se obsessiva a busca pelo 

ideal de beleza e o consumo massivo de seus produtos. 

Neste sentindo, Simmel (1998) revela que os padrões estabelecidos pela sociedade 

estão sempre sendo remodelados e remoldurados. As experiências da modernidade assumem 

cada vez mais posições de indiferença diante do meio em que estão inseridos, buscando assim 

uma autonomia daquilo que antes era isolado do contato externo. Assim, Simmel (1998) vê a 

realidade como uma “moldura”, que isola parte das experiências vividas e cria uma espécie de 

filtro ótico para a percepção estética das coisas, de modo a manter o foco a partir daquilo que 

construímos como referência e nos interessa em uma “obra de arte”. Assim, as pessoas 

buscariam apreciar somente aquilo que está “emoldurado”, dispensando o que é externo, 

perdendo a noção de certas profundidades e essências, ou ainda deixando de desconstruir 

padrões formais estéticos. 

A função da moldura consiste na simbolização e no reforçamento da dupla função 

do limite da obra de arte. A moldura exclui da obra de arte todo o meio ambiente e, 

também, o expectador, e ajuda, assim, a colocar a obra de arte numa distância 

necessária, para possibilitar o seu consumo estético (SIMMEL, 1998, p. 122). 
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Simmel (1998) define moldura estética a partir do que a arte é, como um campo muito 

fechado, sem depender de nada externo. Deste modo, a moldura exclui a obra de seu 

ambiente, criando uma distância indispensável para que o expectador possa efetuar seu 

consumo estético e conduzindo a atenção e apreciação para o centro da obra. Assim como a 

arte, o campo estético também é muito fechado, pois estabelece padrões que se tornaram um 

modelo a ser seguido, principalmente pelas mulheres. Tal “moldura” é nitidamente observada 

na realidade, em que as atenções são direcionadas para os padrões estéticos impostos 

cotidianamente, separando-os das outras percepções da realidade. 

 

4.1 DESCONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS 

Diante das percepções estéticas que permeiam a vida cotidiana, as políticas e padrões 

existentes, Rancière (2005) traz a expressão “partilha do sensível”, para explicar a formação 

da sociedade, no que tange o compartilhamento da vida comum, e como se estabelecem as 

relações mediante aquilo que lhes é apresentado na realidade. 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 

mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e 

partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um 

comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 

funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e 

outros tomam parte nessa partilha. (RANCIÈRE, 2005, p. 15) 

 

 Segundo Rancière (2005), a divisão do tempo, espaço e as atividades exercidas no 

comum definem a visibilidade dos sujeitos na sociedade, com base em uma política “estética”. 

Tal estética compartilha uma experiência sensível, não refletindo a perversidade da política 

imposta pela arte, mas as experiências e os recortes no espaço-tempo, que revelam formas de 

tornar visível a prática artística, definidas pelo comum. Deste modo, a política “ocupa-se do 

que vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e 

qualidade para dizer [...]” (RANCIÈRE, 2005, p. 17). 

 Neste viés, Rancière (2005) descreve a formação da comunidade política com base no 

desencontro das percepções individuais. A política é essencialmente estética, pois está 

fundada sobre o mundo sensível, assim como as expressões artísticas. Assim, para Rancière 

(2005), as grandes expressões artísticas são uma forma de “partilha estética”, atribuídas com 
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base na “politicidade sensível”, em que tais políticas propõem contextos diferentes, para 

épocas diferentes.  

Esse modelo embaralha as regras de correspondência à distância entre o dizível e o 

visível, próprias à lógica representativa. Embaralha também a partilha entre obras da 

arte pura e as decorações da arte aplicada.  É por isso que teve um papel tão 

importante – e geralmente subestimado – na transformação radical do paradigma 

representativo e nas suas implicações políticas. (RANCIÈRE, 2005, p. 20) 

 

 Tal politicidade sensível define os modos como a comunidade se encontra, a partir do 

recorte sensível do comum, em que a forma e a relação entre política e estética se tornam 

visíveis na modernidade. Nesse sentido, Rancière (2005) mostra que a modernidade produz 

um corte no regime estético, a partir da individualização e visibilidade da “arte”. Assim, cria-

se uma “autonomia” dos modos de representação estéticos, que remete à sensibilidade 

inerente à arte e seus objetos, marcando sua identidade e formas específicas. 

  Conforme Rancière (2005), a autonomia estética trata do regime ético e o modo de ser 

em que se inserem as imagens. Deste modo, definem-se maneiras de apreciação estética, a 

partir de um regime de visibilidade e representação sensível das artes. “Um regime de 

visibilidade das artes é, ao mesmo tempo, o que autonomiza as artes, mas também o que 

articula essa autonomia a uma ordem geral das maneiras de fazer e das ocupações” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 31). 

 Dessa forma, a autonomia das imagens e suas representações geram uma separação 

entre a ideia de ficção e realidade, pois cada representação cria uma nova percepção e uma 

nova forma de apreciação. Segundo Rancière (2005), a separação entre realidade e ficção 

representa uma nova maneira de contar histórias, dando novo sentido às práticas cotidianas. 

Assim, a construção ficcional cria a releitura das imagens e objetos, ampliando sua 

significação estética. 

O real precisa ser ficcionado para ser pensado. Essa proposição deve ser distinguida 

de todo discurso – positivo ou negativo – segundo o qual tudo seria “narrativa”, com 

alternâncias entre “grandes” e “pequenas” narrativas. A noção de “narrativa” nos 

aprisiona nas oposições do real e do artificio em que se perdem igualmente 

positivistas e desconstrucionistas. Não se trata de dizer que tudo é ficção. Trata-se 

de constatar que a ficção da era estética definiu modelos de conexão entre 

apresentação de fatos e formas de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira 

entre razão dos fatos e razão da ficção [...]. (RANCIÈRE, 2005, p. 58) 
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 Na medida em que a ficção se apropria de elementos da realidade, Rancière (2005) 

expõe que se cria uma reconfiguração de palavras e imagens, que modificam as formas de ver 

e pensar. A ficção é, portanto, um deslocamento de realidade que cria um universo sensível, 

em que expectativas do comum são incorporadas às noções reais da comunidade. 

 Nesse sentido, Rancière (2005) fundamenta a ideia de “fábrica do sensível” como “a 

constituição de um mundo sensível comum, uma habitação comum, pelo entrelaçamento de 

uma pluralidade de atividades humanas” (RANCIÈRE, 2005, p. 63). Sendo assim, tal fábrica 

resulta da distribuição de modos de ser e as ocupações de cada sujeito na comunidade. A 

partir disso, surge a concepção de uma sociedade organizada, em que cada pessoa exerce uma 

determinada atividade, fundamentada pela “partilha do sensível”, compartilhando ações ao 

que é comum a todos. 

  

4.2 CORPO COM INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O corpo está presente em todos os espaços, nas artes, na literatura, sendo estudado, 

comentado, problematizado e até mesmo transformado pela sociedade. Suas aparições na 

mídia causam o acúmulo de expressões exageradas, que refletem a formação de novas 

culturas e inquietações provocadas pela evolução tecnológica e midiática. De acordo com 

Santaella (2004) essa situação se constitui pela linguagem, sexualidade e a construção de 

valores e crenças sociais, que podem ser observadas nas frequentes publicações em que o 

corpo é objeto de estudo. 

 Nesse sentindo, Santaella (2004) expõe que o corpo está cada vez mais ultrapassando 

limites e fronteiras entre o individual e o social. Na realidade, o corpo nunca foi “natural” e 

“estável”, pois é propagado e multiplicado por diferentes experiências, que revelam a 

oposição entre o interior e o exterior, dando a ilusão de que há uma unificação. Esta condição 

acaba por reunir diferentes opiniões, que costumam apontar a “desreferenciação” e 

“fragmentação” do sujeito, devido à exagerada divulgação de imagens e a “virtualização” da 

realidade, transformando o real e o imaginário do corpo. 

Esse fenômeno pode ser em parte explicado pelas inquietações provocadas pelos 

processos de corporificação, descorporificação e recorporificação propiciados pelas 

tecnologias do virtual e pelas emergentes simbioses entre corpo e as máquinas. Ao 

criarem a ilusão de que é possível transcender o corpo carnal através das 

descorporificações da simulação, tais processos e simbioses colocam em crise as 

crenças em uma relativa estabilidade dos limites corporais, pondo em questão as 
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tradicionais estratégias identificatórias constitutivas da subjetividade. 

(SANTAELLA, 2004, p. 133) 

 

 O corpo se tornou uma obsessão, pois de acordo com Santaella (2004) ele se tornou 

um dos “sintomas da cultura”. Ao contrário do que foi no século XIX, os sintomas da cultura 

eram relacionados ao corpo, mas aos poucos foram crescendo, até o corpo se tornar uma 

fixação da atualidade, sendo ele mesmo o “sintoma da cultura”. Assim, Santaella (2004) 

explica que o sintoma é um indício do inconsciente, que expressa a “rebeldia” do sujeito 

diante das exigências da sociedade, que tornou o corpo uma mercadoria das mídias. 

 Os discursos da mídia (publicidade, entretenimento ou jornalismo) propagam a 

capitalização do culto ao corpo, tanto como tendência quanto comportamento, tornando o 

sujeito alvo de suas ações. Deste modo, suas imagens e discursos levam o sujeito a se 

reconhecer e relacionar suas vidas, de acordo com o que é veiculado pelos meios de 

comunicação. Santaella (2004) expõe que tais representações levam o sujeito a imaginar e 

desejar as experiências do corpo propostas por esses meios. “Nas mídias, aquilo que dá 

suporte às ilusões do eu são, sobretudo, as imagens do corpo, o corpo reificado, fetichizado, 

modelizado como ideal a ser atingido em consonância com o cumprimento da promessa de 

uma felicidade sem máculas” (SANTAELLA, 2004, p.125).  

 As representações midiáticas do corpo têm grande influência sobre as pessoas, sua boa 

forma surge como um elemento que reforça a autoestima e a força de vontade. Santaella 

(2004) explica que a aparência de um corpo bonito e saudável revela o poder que a exaltação 

do corpo assumiu no mundo atual. 

É nessa dominância do exterior sobre o interior que nos leva a compreender o poder 

que a glorificação e exibição do corpo humano passaram a assumir no mundo 

contemporâneo, poder que é efetivado por meio das mais diversas formas e 

estimulação e exaltação do corpo, como se a exaltação pudesse trazer como 

recompensa um renascimento identitátio ou a restauração de eus danificados e 

identidades deterioradas. (CRILLANOVICK apud SANTAELLA, 2004, p. 126)  

 

 Segundo Santaella (2004), a mídia se tornou uma importante forma de divulgação e 

capitalização do “culto ao corpo”, comportamento estimulado tanto pelos meios de 

comunicação, quanto pela “indústria da beleza”. Esses meios se tornaram responsáveis não 

apenas por divulgar informações referentes ao corpo, mas também por impor padrões de 

comportamento e beleza. As revistas voltadas para o público feminino, em especial, mostram 
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tal comportamento periodicamente, encaixando-o no cotidiano, e assim, mantendo-o presente. 

Já as indústrias de beleza são as que mais crescem, “vendendo juventude, bem-estar e beleza. 

Com isso, o corpo consome principalmente a si mesmo” (SANTAELLA, 2004, p. 128)  

 Atualmente, o corpo exorbitante é aquele refletido pelas fotografias da mídia, que se 

espalham mundialmente beneficiadas pelas novas tecnologias. Santaella (2004) cita que 

antigamente não existiam fotografias e as únicas formas de representação eram feitas por 

meio de imagens e esculturas, que por serem únicos, não permitiam cópia ou reprodução. Foi 

com a fotografia que surgiu a possibilidade de reproduzir as imagens e a apreciação estética 

do corpo de todos os ângulos.  

 Com os recursos oferecidos pelas tecnologias, a manipulação fotográfica permite a 

transformação dos corpos, em que defeitos e imperfeições podem ser corrigidos ou apagados. 

Os corpos das mulheres são os que mais passam por transformações, modelos e atrizes beiram 

a perfeição. Para Santaella (2004), tais padrões de beleza são seguidos tão rigorosamente, que, 

por mais que diferentes mulheres sejam fotografas, todos os corpos se tornam parecidos.  

As imagens dos corpos imaculadamente lisos e sem defeitos interpela-nos pelos 

quatro cantos: nas capas de revistas e seus interiores, nos outdoors, nos programas 

televisivos e nas publicidades que os acompanham, nas telas do cinema, enfim, são 

corpos que nos espreitam para saltar diante do nosso olhar em todos os lugares. 

(SANTAELLA, 2004, p. 130) 

 

 São nesses meios que as pessoas buscam a satisfação com seu próprio corpo. A 

percepção que as pessoas têm do corpo é aquela representada pelas páginas e telas 

“encenadas”, que destituem aquela aparência que não se encaixa nos moldes e padrões. Nesse 

contexto, Santaella (2004) demonstra que esta exploração do corpo é dirigida não somente 

pelas mídias, mas também pela moda, que impõe: “você é responsável pelo seu próprio corpo 

e deve valorizá-lo, investir nele [...]” (SANTAELLA, 20, p. 131.) 

 A moda está presente nas diferentes esferas do mundo contemporâneo, acompanha o 

campo econômico, social, cultural e estético, se tornando o resultado evidente do capitalismo, 

quando a revolução industrial possibilitou a sua reprodução em larga escala. De acordo com 

Santaella (2004), a moda virou um fascínio diante das vitrines iluminadas e da publicidade, 

que a tornavam o “alimento vital” para o consumo.  

Para além do racional e do irracional, para além do bonito e do feio, do útil e do 

inútil, é essa imoralidade no tocante a todos os critérios, essa frivolidade que dá a 

moda por vezes a sua força subversiva. [...] Ao contrário da linguagem, que visa à 
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comunicação, ela joga com a significação, faz dela o contexto sem fim de uma 

significação sem mensagem. Donde seu prazer estético, que não tem nenhuma 

relação com a beleza nem com a feiura. (BAUDRILLARD apud SANTAELLA, 

2004, p. 117)  

 

 Nesse sentido, a moda revela múltiplas formas e a capacidade do corpo de se adaptar, 

de acordo com seus avanços e transformações, elevando o corpo de um simples suporte a 

objeto de reflexão. Segundo Santaella (2004), a moda ultrapassa o “mundo fashion”, pois está 

sempre se transformando e modificando a aparência do corpo, que se torna versátil conforme 

as exigências contemporâneas. “Tudo virou moda e a moda virou jogo, experimentação auto-

exploratória, auto-reflexiva” (SANTAELLA, 2004, p 121). 

 O corpo tem se tornado alvo das diversas manifestações do mundo contemporâneo, 

por ser onipresente e ter suas próprias formas de expressão. Sua presença na mídia e na moda 

tem forte apelo obsessivo, pois mostra que é possível atingir a perfeição. Deste modo, as 

pessoas buscam a sua própria satisfação com base na identidade criada e reproduzida pelos 

meios de comunicação. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Na intenção de atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, a metodologia utilizada 

neste trabalho é classificada como um estudo de caso. Segundo Yin (2001, p. 32), o estudo de 

caso é “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos”. 

Nesse sentido, o trabalho se baseia em métodos de natureza qualitativa e quantitativa, 

buscando unir os dados coletados ao processo de observação do corpus. A perspectiva 

quantitativa do trabalho se desenvolveu com base na coleta de imagens e títulos presentes no 

corpus do trabalho. Já a natureza qualitativa se caracteriza pela observação destes dados, 

buscando analisar a abordagem utilizada pela revista, a fim de configurar o problema que 

remete as representações dos padrões de estética e beleza na revista TPM. 

De acordo com Goldenberg (2004), a pesquisa qualitativa auxilia na identificação de 

conceitos relevantes de algo que pode ser estudado quantitativamente. Deste modo, os dados 

qualitativos se baseiam na descrição detalhada de casos, com o objetivo de compreender tais 

dados com maior flexibilidade e criatividade no momento da análise, ao contrário dos dados 

quantitativos, que são mais padronizados. Assim, o sucesso da pesquisa depende da 

sensibilidade e experiência do pesquisador. 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador faça 

um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados 

não são produto de um procedimento específico ou de alguma situação particular. 

Ele não se limita ao que pode ser coletado em uma entrevista: pode entrevistar 

repetidamente, pode aplicar questionários, pode investigar diferentes questões em 

diferentes ocasiões, pode utilizar fontes documentais e dados estatísticos. 

(GOLDENBERG, 2004, p. 62) 

 

Nesse sentido, Goldenberg (2004) afirma que os métodos qualitativos e quantitativos 

deixam de ser opostos e se tornam complementares, pois a combinação destas metodologias 

tem o objetivo de abranger maior intensidade na descrição, explicação e compreensão do 

objeto estudado. Assim, enquanto o método quantitativo fornece dados comparáveis, que 

podem ser generalizados, o método qualitativo pode observar diretamente o objeto 

pesquisado. 



38 
 

5.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Para esta pesquisa, utilizou-se as técnicas de análise de conteúdo e análise semiótica 

de imagens paradas. 

 

5.2.1 Análise de conteúdo 

 A análise de conteúdo, de acordo com Fonseca Júnior (2005, p. 280), se refere ao “um 

método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por 

meio de várias técnicas de pesquisa. Nesse sentido, Fonseca Júnior (2005, p. 284, apud 

KRIPPENDORFF, 1990), comenta que a análise de conteúdo é “uma técnica de investigação 

destinada a formular, a partir de certos dados, inferências reproduzíveis e válidas que podem 

se aplicar a seu contexto”.  

 Conforme Bardin (2010), o conceito de análise de conteúdo é baseado em um 

conjunto de instrumentos metodológicos e técnicas de análise das comunicações, que se 

aplicam a conteúdos diversificados. Para a autora, o objeto da análise de conteúdo é a fala, ou 

seja, o aspecto individual da linguagem utilizada pelo pesquisador. Deste modo, a análise de 

conteúdo busca conhecer o que está por trás do conteúdo estudado. 

 Para Bardin (2010), a análise de conteúdo consiste em diferentes fases, que partem de 

três polos cronológicos: 

1) Pré-análise: Fase de organização, que tem o objetivo de sistematizar as ideias iniciais, 

para conduzir o desenvolvimento do plano de análise;  

2) Exploração do Material: Etapa da descrição analítica, que consiste na exploração do 

material; 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: Fase de tratamento dos 

resultados, com análise crítica e reflexiva. 

A aplicação desta técnica metodológica consiste na sistematização do conteúdo de 

forma objetiva, possibilitando uma leitura profunda para a descrição do material estudado. Tal 

técnica possui diversas formas de interpretação de textos, e é considerado um dos métodos 

mais comuns utilizados para pesquisas da comunicação. 
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5.2.2 Análise semiótica de imagens paradas 

 De acordo com Penn (2013), a semiologia fornece um conjunto de instrumentos 

conceituais que favorecem uma abordagem sistemática dos signos, assim, auxilia na 

descoberta da produção de sentido destes signos. Deste modo, Penn (2013, p. 321 apud 

SAUSSURE, 1915) comenta que os sistemas de signos linguísticos, ou seja, a semiologia é “a 

ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social”. Nesse sentido, a semiologia é um 

sistema de signos que serve como modelo para a análise de outros signos. 

 Conforme Penn (2013 apud BARTHES, 1964) a semiologia contribui para a análise 

de imagens, quando se tem conhecimento sobre linguística. Assim, embora as imagens 

tenham significado autônomo, geralmente tal significado vem ancorado por um texto que o 

acompanha, já que necessitam de uma mediação entre significante e significado. Portanto, 

para se obter um resultado preciso, a análise geralmente exigirá o uso da linguagem. 

A imagem é sempre polissêmica ou ambígua. É por isso que a maioria das imagens 

está acompanhada de algum tipo de texto: o texto tira a ambiguidade da imagem – 

uma relação que Barthes denomina de ancoragem, em contraste com a relação mais 

recíproca de revezamento, onde ambos, imagens e texto, contribuem para o sentido 

completo. (PENN, 2013, p. 322) 

 

 Nesse sentido, a teoria de estratificação desenvolvida por Barthes (2003) auxilia no 

processo de observação dos signos nas imagens, com base na utilização de técnicas 

denotativas e conotativas.  Em relação ao uso da denotação, Barthes (2003) a expõe como o 

sistema de significação, já que diz respeito a uma relação de fácil compreensão, que ao ser 

analisada em profundidade, vai reproduzir os significantes da conotação. No que diz respeito 

a conotação, Barthes (2003) compreende que é um sistema constituído por um método de 

significação. 

Deste modo, a análise semiótica de imagens paradas pretende tornar explícitos os 

conhecimentos culturais necessários para que o leitor compreenda a imagem. Para isso, Penn 

(2013) aponta os seguintes passos: a) escolha do material para a análise, b) levantamento de 

um registro denotativo do material, e c) análise propriamente dita, a partir dos níveis mais 

altos de significação. 
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5.3 OBJETO E CORPUS DA ANÁLISE 

 A revista TPM – Trip para mulher – é uma revista brasileira voltada para o público 

feminino, que engloba assuntos relacionados à cultura, comportamento e informação. Lançada 

em maio de 2001, a revista é uma das publicações da Trip Editora2. Com periodicidade 

mensal, tiragem de 35 mil exemplares impressos e distribuição nacional, a revisa TPM tem 

edição disponível no tablet, além de conteúdo interativo, como fotos, vídeos e áudios. De 

acordo com a Trip Editora3, a revista nasceu com a proposta de inovar na maneira de levar 

informação ao seu público, mexendo com os padrões da mídia feminina no Brasil, pois possui 

uma linha editorial diferente das outras revistas femininas, levando ao público leitor um 

conteúdo inovador, moderno e inteligente. A revista é uma das publicações femininas com 

mais indicações ao Prêmio Esso de Jornalismo, campeã em 2005 e 2012, na categoria Criação 

Gráfica em revista.  

 O nome TPM que se refere a Trip para Mulher faz alusão à tensão pré-menstrual, 

indicando o público que pretende atingir: mulheres fortes, ousadas, independentes que se 

permitem ter variações de humor (como geralmente ocorre com as mulheres durante o período 

de tensão pré-menstrual), que não se encaixam nos estereótipos tradicionais e não se 

identificam com o conteúdo proposto pelas outras publicações femininas. 

A revista TPM frequentemente traz duas opções diferentes de capas, em que os 

modelos fotografados participam de entrevistas ou ensaios fotográficos presentes nas páginas 

internas da revista. A estrutura da revista tem seções fixas e variáveis. As seções fixas podem 

ser sintetizadas da seguinte forma:  

- Páginas Vermelhas, onde geralmente se realiza uma reportagem com os personagens das 

capas da revista, ou algum personagem com destaque; 

- Badulaque, se assemelha a uma revista encartada dentro da revista, com seções que tratam 

de assuntos em destaque na mídia em um tom irônico; 

                                                           
2 Fundada em 1986, a Trip Editora tem seu foco no comportamento e comunicação para públicos especiais do 

Brasil. Seu conceito multiplataforma, iniciou com rádio, expandiu para as revistas próprias e customizadas, 

lançou uma versão europeia da revista Trip em alemão, está presente no universo on-line, e também na TV 

aberta. A Trip é voltada um público qualificado: formador de opinião e, acima de tudo, antenado com os 

acontecimentos sociais, a evolução da cultura e o pensamento do brasileiro. Atualmente, a editora produz 15 

títulos impressos, com cerca de 82 milhões de exemplares por ano. No campo digital e nas chamadas novas 

mídias, a Trip é reconhecida por sua atuação nas redes sociais e pela produção de sites, vídeos, conteúdos e 

aplicativos para tablets e smartphones, além dos eventos interativos e programas semanais de rádio e TV. 
3 http://www.tripeditora.com.br/ 
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- Bazar, pequenos textos sobre diversos conteúdos culturais, como lançamentos de livros, 

exposições, cinema, etc. 

- Reportagem, páginas com reportagens geralmente tratando sobre o tema central de cada 

edição. 

- Ensaio, que se refere ao ensaio sensual da revista, sempre com um modelo masculino; 

- Semana da Moda, traz alguma personagem apresentando os looks usados durante uma 

semana. 

- Moda, ensaio fotográfico de modelos com dicas de moda para determinadas ocasiões. 

- Respiro, seção de crônicas geralmente assinadas pela atriz Maria Ribeiro. 

- Coluna do meio, seção assinada pela colunista Milly Lacombe, que teve início abordando o 

tema homossexualidade, mas sofreu algumas alterações e a homossexualidade deixou de ser o 

foco. 

 Além destas seções fixas, a revista tem seções variáveis que tratam de diferentes 

assuntos como perfil, opinião e casa/decoração. 

 Neste contexto, devido a proposta de um conteúdo diferenciado das outras publicações 

femininas e pelo interesse da pesquisadora pela revista, a TPM foi escolhida como objeto 

empírico desta pesquisa. Assim, o corpus deste estudo se dará a partir das edições de agosto e 

setembro de 2014 e março de 2015, escolhidas de forma aleatória, de acordo com a 

perspectiva e critérios da pesquisadora. 
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    Figura 1, TPM nº 145 

 

A edição do mês de agosto de 2014 traz a atriz, ex-miss bumbum e jornalista Mel 

Fronckowiak na capa, destacando algumas matérias da revista, além do tema central, que é o 

poder. Nesta edição, a revista traz entrevistas e reportagens com algumas mulheres que 

obtiveram sucesso e poder em suas carreiras, como também apontando o que estas mulheres 

estão fazendo nas esferas culturais, políticas e empresariais. 

 
Figura 2,  TPM nº 146 

 



43 
 

Na edição do mês de setembro de 2014, a revista traz o tema vagina e a atriz Deborah 

Secco na capa. Neste exemplar são apresentadas diversas reportagens acerca do tema central, 

buscando desmistificar a palavra vagina e seus “codinomes”, bem como entrevistas com 

personalidades e escritores apresentando diferentes opiniões em relação ao órgão genital 

feminino. 

    
Figura 3, TPM nº 151   Figura 4, TPM nº 151 

 

 A edição de março de 2015 traz duas opções de capa. A primeira traz a fotógrafa de nu 

feminino Autumn Sonnichsen e duas modelos de costas. A segunda capa traz uma modelo 

que não é possível identificar, já que a foto é apenas ilustrativa e a modelo está de costas com 

parte do rosto cortado. Nesta edição, a temática central é o “o lado B do Brasil”, ou seja, a 

bunda, uma das maiores “fixações” dos brasileiros. Esta temática despontou a partir da grande 

repercussão causada pela aparição de Paola Oliveira na minissérie Felizes para sempre?, na 

cena em que a atriz aparece só de calcinha na janela de um quarto de hotel. Assim, a revista 

busca discutir o tema ressaltando as consequências positivas e negativas referentes a esta 

“paixão nacional”. 

 

5.4 CATEGORIAS DE PESQUISA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram elencadas as seguintes categorias de 

análise do material selecionado, levando em consideração os sentidos reproduzidos pela 

revista: 
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BELEZA: Nesta categoria, buscou-se identificar os modos de apresentação e reprodução do 

feio e do belo na revista, bem como entender de que maneira são trabalhados os estereótipos 

ligados ao corpo e ao “ideal” de beleza. Nesse contexto, a análise deste item se ancora nas 

considerações de alguns autores como Eco (2014), Morin (2005) e Santaella (2004). 

DIFERENÇA: Foi analisada a tentativa da revista em relação ao processo de ruptura dos 

padrões e tabus socialmente estabelecidos, já que a proposta da revista busca romper com 

estes padrões. Assim, a análise desta categoria se baseia na concepção de referidos autores 

como Rancière (2005), Simmel (1998) e Lipovetsky (2000). 

PERTENCIMENTO: Neste item, foram observadas as estratégias utilizadas pela revista na 

necessidade de criar uma identificação com o seu público, buscando estabelecer um vínculo 

baseado no reconhecimento das leitoras com o conteúdo abordado.  Portanto, o estudo deste 

capitulo foi realizado com base nos argumentos de Moscivici (2011), Goffman (2007) e 

Berger e Luckmann (2008). 

 

5.5 O PERCURSO METODOLÓGICO  

Este estudo está organizado em três fases, que compreendem do levantamento teórico 

às análises do corpus. 

1ª FASE: Esta etapa caracterizou-se por uma rigorosa pesquisa bibliográfica, acerca da 

temática estética, beleza, representação e imaginário. Nesse sentido, foram trabalhados 

autores como Aumont (2005), Berger e Luckmann (2008), Durand (2002), Eco (2014), Morin 

(2005), Lipovetsky (2000), Goffman (2007) dentre outros, buscando abordar os sentidos 

desenvolvidos por esses autores acerca da temática.  

2ª FASE: Nesta etapa foi realizada a seleção do corpus e levantamento dos dados, que 

compreende as edições de Agosto e Setembro de 2014 e Março de 2015, com base nos 

métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa. 

3ª FASE: Foram realizadas as análises dos dados obtidos, de acordo com as categorias 

elencadas, embasadas nos conceitos de Bardin (2010) e Penn (2013). Assim, realizou-se a 

classificação, interpretação e discussão destes dados, visando a elaboração do relatório final. 
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6. RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

6.1 DISCUSSÃO QUANTITATIVA 

Diante do corpus desta pesquisa, composto pelas edições de agosto e setembro de 

2014 e março de 2015 da revista TPM, foi realizado um levantamento quantitativo de títulos 

da revista e a quantidade de imagens que compõe as seções Páginas Vermelhas e Ensaio 

destas edições, buscando numerar a presença de homens e mulheres nestas editorias. 

 

6.1.2 Títulos 

 Na edição nº 145, de agosto de 2014, foram contabilizados trinta e quatro (34) títulos 

distribuídos entre suas quatorze (14) seções. No Editorial (“Tá podendo!”), bem como a 

Páginas Vermelhas (“Socialite é a mãe!”), Capa (“Inclassificável”), Perfil (“É ela que 

manda”), Ensaio (“Nu, para ela”), Moda (“Soberana”), Semana de Moda (“Desapegada”), 

Casa (“Perfume criativo”), Respiro (“Alô, Pai!”), Coluna do Meio (“Um pequeno jantar com 

minha tropa miúda”) e Pra Fechar (“Um dia qualquer”), cada seção tem apenas um (1) título. 

Já a editoria Bazar contabilizou doze (12) títulos (“Sim, é verdade”, “Retrato do artista 

quando jovem”, “Soft Porn”, “Um pai para não esquecer”, South American Chola”, “O tempo 

do mundo e o da literatura”, “Levíssima”, “Poder do apito”, “O que a moda fez comigo”, “Só 

no sabãozinho!”, “Minha mãe usava” e “Mau humor capilar”). A seção Reportagem somou 

cinco (5) títulos (“Em que momento da vida você se sentiu mais poderosa?”, “As mulheres 

que nos representam”, “Em nome da lei”, “Política com o útero” e “Semente Uruguaia”). E a 

editoria Badulaque apresentou seis (6) títulos (“Musos de comícios”, “Você é petralha ou 

reaça?”, “Tendência de prédio: Dog Walker e Pet Place”, “#ÉTois”, “Como fugir de uma 

discussão política” e “Líderes políticos infantis”). 

 A revista de setembro de 2014, edição nº 146, somou trinta e oito (38) títulos, em um 

total de treze (13) editorias. No Editorial (“VaginaLeaks”), Páginas Vermelhas (“Esta (não) é 

Deborah”), Ensaio (“Com safadeza e afeto”), Moda (“Godiva do Irajá”), Semana de Moda 

(“A garota de rosa-shocking”), Casa (“Enquadramento”), Respiro (“A foda das galáxias”), 

Coluna do meio (“Da arte de tirar o sutiã de uma mulher”) e Pra Fechar (“Xoxota pública”), 

somou-se o total de um (1) título para cada seção. Na editoria Bazar, foram contabilizados 
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quatorze (14) títulos (“Invasão Artística”, “Ex é pra sempre?”, “Mulherzinha globalizada”, 

“Ponte área”, “Entre elas”, “Amor, você viu?”, “Sobre vagina e coração”, “Cada mulher, uma 

história”, “Avó, mãe e puta”, “Muito além do gênero”, “Um lance de pele”, “Tapa no visu”, 

“O que a moda fez comigo” e “Pimp my xota”). Já a seção Opinião tem seis (6) títulos (“A 

dita cuja”, “Ela e eu”, “Botão Mágico”, “Toma aqui minha buceta”, “O buraco é mais em 

cima” e “Peluda ou pelada”). A editoria Reportagem somou dois (2) títulos (“A patrulha 

chegou lá!” e “Por onde saem os filhos?”). Já o Badulaque é composto por sete (7) títulos 

(“Libera a vagina”, “Libera o topless!”, “O concurso miss bumbum”, “Tapa na pantera!”, 

“Xoxota, xoxotinha. Trepada, Trepadinha?”, “Estudando para fazer uma selfie natural” e “Os 

comunistas não usavam biquíni”). 

 Já na edição nº 151, publicada em março de 2015, foram contabilizados trinta e três 

(34) títulos, em onze (11) editorias. Dentre os títulos somados, o Editorial (“Vide verso”), e 

outras editorias como Páginas Vermelhas (Jardim das delícias”), Ensaio (“Bundalelê”), Moda 

(“Tem mas acabou”), Semana de Moda (“Vintage e rabiscada”), Cartão-Postal (“Pêssegos 

&Maçãs”), Coluna do Meio (“Toda caretice dessa vida”) e Respiro (“Não sinto nada”), 

apresentam um (1) título cada.  A seção Reportagem traz quatro (4) títulos (“Uma bunda é 

uma bunda é uma bunda”, “A invenção da bunda”, “A bunda que nunca tive” e “Aqui é 

surf!”). No Bazar, somaram-se quinze (15) títulos (“Mergulho Tropical”, “Imersão Total”, 

“Dia de Índio”, “Urbana”, “Lélia, muito prazer”, “Arte na feira”, “Todanua”, “Por trás”, “Sem 

normas”, “Abra a boca e apague os olhos”, “O que a moda fez comigo”, “Agora sim, 

sensual”, “Cinquenta tons de pica”, “Mais amor sacanagem, por favor!”  e “Morreu, mas não 

acabou”). Já a editoria Badulaque totalizou sete (7) títulos (“Plantão Tpm informa: o mundo 

acabou!”, “A bunda brasileira (ainda) é o novo café”, “O bumbum na nuca é a nova barriga 

negativa!”, “A minha primeira vez”, “Manifesto fio terra!”, “Quando a bunda grita” e “Os fins 

do mundo que não funcionaram”). 
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                  Edição 

Seção 
Agosto 2014 Setembro 2014 Março 2015 

Editorial 1 1 1 

Páginas Vermelhas 1 1 1 

Bazar 12 14 15 

Capa 1 - - 

Reportagem 5 2 4 

Opinião - 6 - 

Perfil 1 - - 

Ensaio 1 1 1 

Moda 1 1 1 

Semana de Moda 1 1 1 

Casa 1 1 - 

Badulaque 6 7 7 

Cartão Postal - - 1 

Respiro 1 1 1 

Coluna do meio 1 1 1 

Pra fechar 1 1 - 

Total unitário 34 38 34 

 TOTAL 106 

Quadro comparativo de títulos entre as editorias. 

 

6.1.2 Imagens 

A partir do levantamento do corpus desta pesquisa que se finda na observação de três 

edições da revista TPM (agosto, setembro 2014 e março 2015), foram coletados dados 

referentes a quantidade de imagens de homens e mulheres, presentes nas editorias Páginas 

Vermelhas e Ensaio. 

 Na edição de Agosto de 2014, a soma destas editorias totalizou em vinte e cinco (25) 

imagens. Destas, dezesseis (16) imagens compõem a seção Páginas Vermelhas e nove (9) 

formam a editoria Ensaio. Das dezesseis (16) imagens presentes na Páginas Vermelhas, 

pode-se perceber a presença da figura masculina em doze (12) imagens, enquanto a mulher 

está presente em todas. Já na seção Ensaio, o homem aparece nas nove (9) imagens, enquanto 

a figura da mulher está presente em três (3). 

 A revista de Setembro de 2014 apresenta um total de vinte e cinco (25) imagens 

presentes nas editorias citadas acima. A seção Páginas Vermelhas é composta por um total 

de dezessete (17) imagens, sendo que a figura feminina pode ser notada em todas, enquanto o 
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homem está presente em sete (7) imagens. No Ensaio há um total de oito (imagens), destas, a 

mulher está presente em apenas uma (1), na medida em que o homem está presente em sete 

(7) imagens, já que uma (1) das fotos desta editoria é a imagem de um pássaro. 

 Já na edição publicada em Março de 2015, as editorias Páginas Vermelhas e Ensaio 

totalizam trinta e nove (39) imagens. Em Páginas Vermelhas há um total de vinte e sete (27) 

imagens, destas, é possível notar a presença feminina em vinte e cinco (25) imagens, enquanto 

a figura masculina está presente em quatro (4) imagens. Já a seção Ensaio é formada por doze 

(12) imagens, sendo que o homem está presente em todas as imagens e a mulher aparece em 

duas (2) imagens. 

 Com base nos dados apresentados acima, pode-se perceber que há o predomínio de 

mulheres na seção Páginas Vermelhas, enquanto o homem é mais presente em Ensaio. 

Assim, o número de vezes em que a mulher é representada nas Páginas Vermelhas das três 

edições da revista contabilizam cinquenta e oito (58) imagens, enquanto os homens aparecem 

vinte e três (23) vezes. Já no Ensaio, as aparições masculinas totalizam vinte e oito (28) 

imagens, enquanto a mulher está presente em apenas seis (6) imagens. Deste modo, é possível 

observar que o total de imagens presentes nestas três edições da revista corresponde a oitenta 

e nove (89), das quais a presença feminina é notada em sessenta e quatro (64) imagens, 

enquanto o homem está presente em cinquenta e uma (51) imagens. 

 Sobretudo, os dados quantitativos mostram que a revista TPM é organizada em torno 

das temáticas por edição. Na edição 145, o eixo temático é a questão do poder em torno das 

mulheres, representado pelo uso de chamadas como “Tá podendo”, “Socialite é a mãe”, “Em 

que momento da vida você se sentiu mais poderosa?” ou “As mulheres que nos representam”, 

dentre outros. Foucault (1979) elucidou as questões de poder e micropoder, entendendo a 

questão, que, para ele, não está localizado em uma instituição, e nem tampouco como algo 

que se cede, por contratos jurídicos ou políticos. O poder em Foucault reprime, mas também 

produz efeitos de saber e verdade. 

Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações 

[...] captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, 

principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito que o organizam 

e delimitam [...] Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos 

jurídica de seu exercício (Foucault, 1979, p.182). 
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 Para tanto, o poder está relacionado à capacidade de um indivíduo ou uma instituição 

em exercer controle ou influência por meio da mobilização de determinadas forças. No caso 

das mulheres, em que toda uma luta em torno da conquista de direitos tem sido notada ao 

longo da história e do passar do tempo, outro conceito pode estar relacionado na interpretação 

de dessa relação entre mulheres e poder. Agency, que caracteriza a capacidade de reação de 

minorias ou camadas sociais subalternizadas (ORTNER, 2007), a partir da preocupação com a 

construção das próprias subjetividades enquanto estruturas complexas de pensamento, 

sentimento, reflexão e similares. O conteúdo das matérias também reforça tais ideias, por 

meio da leitura/intepretação das chamadas, de passagens das matérias contidas na revista que 

se utilizam de expressões presentes em seus títulos e na escolha e edição de suas imagens. 

 Já nas edições 146 e 151, em que o tema escolhido foi a “vagina” e “bunda”, 

respectivamente, outro conceito entendido em Foucault (2008) é a disciplina do corpo, do 

modo como se pode evidenciar além de suas concepções orgânicas, e, ao trazer tal perspectiva 

à tona, busca-se desmistificar preceitos morais recriados ao longo da história pela própria 

sociedade, mas também pensar o corpo como um investimento de forças, uma política que é 

organizada em torno do posicionamento do corpo como objeto de representação do 

comportamento, dos hábitos, derivado, sobretudo, das escolhas morais. Assim, o pensamento 

e as apresentações sobre o corpo são marcadas por momentos históricos da construção do 

próprio corpo sobre uma relação de obediência, de recriação imagética contextualizada por 

meio dos tabus, dos preceitos e das inúmeras releituras sobre o corpo, que vemos claramente 

nas diversas representações das páginas das revistas, e, em especial, aqui observada a partir do 

olhar construído da revista TPM, que imprime marcas discursivas sobre intimidade sexual, 

desejo e sexualidade orientada para uma representação em torno da funcionalização de 

sensações e prazeres, além de outras propriedades intrínsecas ao modo como constantemente 

o “sexo” é interpretado e reinterpretado em sua ligação com o corpo. 

 Desta forma, pela compilação dos dados sobre texto e imagem, percebe-se que os 

temas são trabalhados a partir de noções discursivas ordenadas entre tabu e polêmica, 

entendidos como convenções sociais, religiosas e culturais que limitam as práticas e olhar 

sobre determinadas coisas ou ações, de forma a significá-los a partir de uma interpretação 

imprópria para os padrões morais. Neste viés, a revista adota uma postura ligada à tentativa de 

uma desmistificação ou ruptura estética (RANCIÈRE, 2005) em torno de temas polêmicos 

circundados por uma série de tabus, especialmente por ela relacionados aos usos da 
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linguagem, recontextualizando a materialidade linguística de certos termos que passam a ser 

pensados e colocados com mais naturalidade para o público leitor. 

 

      Edição 

 

  Seção 

Agosto 2014 (#145) Setembro 2014 (#146) Março 2015 (#151) 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Páginas 

Vermelhas 
16 12 16 17 7 17 27 4 25 

Ensaio 9 9 3 8 7 1 12 12 2 

Total 

Unitário 
25 21 19 25 14 18 39 16 27 

TOTAL: 89 imagens 

Número de imagens entre homens e mulheres nas editorias Páginas Vermelhas e Ensaio. 

 

6.2 DISCUSSÃO QUALITATIVA 

 Com base no levantamento do referencial teórico e na metodologia escolhida, a análise 

deste trabalho se finda na observação de três edições da revista TPM (agosto e setembro de 

2014 e março de 2015), a partir de três categorias elencadas: beleza, diferença e 

pertencimento, de acordo com a construção das imagens das editorias de Páginas Vermelhas 

e Ensaio.  
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6.2.1 Edição de Agosto de 2014 

6.2.1.1 Páginas Vermelhas 

 
Figura 5, pág. 23, TPM nº 145 

 

Sobre a categoria beleza, a revista se propõe a ilustrar, em sua maioria, critérios 

diferenciados. A terceira idade, como representada na figura 5, o excesso de peso, dentre 

outras características tendem a retratar uma cotidianidade humana bastante casual ou 

“comum”, numa tentativa de fuga dos padrões de beleza das mídias e de consumo (ECO, 

2014) vigentes na classificação do que quase sempre é apresentado como “belo” em outras 

revistas. 

 Nesse sentido, pode-se perceber na figura 5 que a revista busca uma certa ruptura dos 

padrões e estereótipos recorrentes nas mídias, buscando apresentar novos aspectos que podem 

ser considerados como belos e ao mesmo tempo naturais. Nota-se que não há uma 
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“montagem”, geralmente realizada com o tratamento de imagens que buscam deixar a pele 

lisa, sem nenhuma marca ou linha de expressão. Essa preocupação com a “naturalidade”, 

também é percebida no texto da revista que retrata Maria Alice Setubal (figura 5) como uma 

mulher que se permite envelhecer naturalmente, sem a obsessão por cirurgias plásticas, botox 

e rejuvenescimento (não que não faça ou não deva fazer uso desses, mas é como se 

apresentasse uma certa discrição na utilização dos mesmos), algo que se tornou tão banal 

devido à grande fixação das mulheres pela “eterna” juventude, para “estar” e “se sentir” 

bonita sempre. A aposta sobre a conquista da beleza está colocada aqui, de um ponto de vista 

diferenciado: pelas vivências de um estilo de vida voltado para a qualidade de vida seja no 

cuidado com a alimentação, a prática de atividade física, uma vida profissional e social 

reativada ou estendida para aquele momento da vida, dentre outros fatores que seriam 

entendidos como determinantes para se ter uma “vida saudável”.  

A categoria diferença é representada por outros meios de escolha e instituição de 

outros padrões. Ao mesmo tempo que a revista busca romper com a ditadura dos estereótipos, 

ela cria a representação de novos arquétipos. A exemplo da imagem de Maria Alice Setubal, a 

revista apresenta em seu conteúdo a força e a representatividade política desta socióloga, que 

se desprendeu do estereótipo de princesa que o apelido “Boneca” lhe atribuía na infância. A 

herdeira do Banco Itaú expõe que rejeita qualquer selo de socialite, já que não frequenta a alta 

sociedade e se considera uma pessoa engajada com os direitos sociais. 

Nessa perspectiva, a imagem de Maria Alice demonstra um novo olhar da revista 

sobre os estereótipos rotineiros, já que traz a representação de uma mulher forte e influente, 

mas que não se prende ao luxo e aos prazeres que sua posição social favorece, além de 

representar uma limitada parcela de mulheres que encaram o meio político, onde a presença 

masculina é predominante. 

 Já a categoria pertencimento é observada por meio da tentativa da revista em criar 

laços de identificação com as leitoras. Nesta edição, a revista aborda o poder de 

representatividade de algumas mulheres nos segmentos políticos e empresariais, assim, a 

figura de Maria Alice busca criar uma identidade com mulheres que se sentem representadas 

por esta personagem. Deste modo, nesta edição, a revista buscou criar laços com mulheres 

bem sucedidas que se identificassem com o conteúdo abordado. 

 A busca por uma identidade com as leitoras não é somente percebida na editoria de 

Páginas Vermelhas, mas esta edição da revista traz em si, perspectivas voltadas para um 
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público que busca formas de crescimento econômico e social, bem como procura consumir 

um conteúdo que atenda suas expectativas. 

Outras imagens desta revista também remetem a esse significado: 

      
      Figura 6, p. 51 Figura 7, p. 12    Figura 8, p. 84          Figura 9, p. 58   Figura 10, p. 48 
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6.2.1.2 Ensaio 

 
Figura 11, pág. 67, TPM nº 145 

 

 Em relação à beleza, percebe-se que a revista procura representar o homem “real”, do 

cotidiano perceptível, que não se encaixa nos estereótipos criados pela representação de 

homems fortes, com corpos marcados por músculos definidos e abdomens sarados 

apresentados nos programas de televisão e como modelos da mídia como um todo. Por mais 

que o homem real também possa ser representado por aquele que está acima do peso, os 

“magrelos”, também não se encaixam nos ditos padrões de beleza “ideais”. Embora essa 

relação de beleza seja presença maior no universo feminino, há homens que também se 

preocupam com a vaidade e se espelham em muitos “galãs” da televisão para se encaixar 

nestes padrões.  
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 Nesse contexto, a imagem do ator Júlio Andrade (figura 11) retrata a realidade de 

muitos homens que não têm a preocupação de atender aos padrões de beleza que, em suma, 

lhes impõe um corpo sarado, com peitos depilados e um “rostinho” bonito.  Ainda que Júlio 

Andrade seja uma celebridade, o conteúdo do texto mostra que ele não se considera um galã. 

Portanto, pode-se dizer que o ator não seria a representação ideal do que a maioria das pessoas 

chamariam de um homem bonito, mas sim um homem comum como tantos outros. 

 No que se refere à diferença, ao mesmo tempo que a revista busca uma nova forma de 

produção de sentidos, ela se apropria de alguns elementos recorrentes em outras publicações. 

Como por exemplo, ao passo que a revista mostra diferentes perspectivas acerca dos 

estereótipos, o personagem da figura 11 é uma celebridade, situação que ocorre com 

frequência em outras revistas. Além de trabalhar a partir da apresentação da figura masculina 

numa revista que, a priori, tem como público alvo o feminino, a diferenciação é também 

percebida nos modos de apresentação dos homens nas imagens da revista, que demarcam 

desconstruções de poder no ângulo sobre como mulheres e homens esteticamente são 

representados pela própria revista. 

 Ao contrário do que esta edição da revista mostra na editoria Páginas Vermelhas com 

Maria Alice Setubal, como uma mulher forte e “poderosa”, no Ensaio, o texto retrata o ator 

Júlio Andrade como um homem gentil e que trataria uma mulher com delicadeza. Deste 

modo, nota-se que a revista buscou retratar a mulher como uma personagem forte e 

autoconfiante, enquanto o homem é retratatado com suavidade e gentileza. Nesse sentido, é 

possível notar que a revista buscou uma nova interpretação no que se refere aos papéis 

geralmente representados por homens e mulheres no cotidiano, em que homens representam 

força e mulheres representam delicadeza e suavidade. 

 O pertencimento é percebido pelo vínculo que a revista busca com suas leitoras, por 

meio do sentido que a representação do ator trasmite ao público por meio do texto, um 

homem gentil e delicado, que sabe como tratar uma mulher. Este perfil “diferente” de um 

homem mais sensível, que não é novidade, mas remarca uma conduta ou comportamento 

diferenciado em relação ao modo como se relaciona com as mulheres, por um lado, 

desconstrói o estereótipo do homem forte, grosseiro ou machista, por vezes “protetor” da 

mulher amada que são quase uma versão dos príncipes idealizados nos contos de fada; por 

outro, cria no imaginário feminino um novo tipo de homem “ideal”, que deve ser almejado, 

conquistado ou definido como ideal de homem para o público feminino, reconstruído no perfil 
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do homem que dialoga de igual para igual, que permite independência e autonomia feminina e 

não se incomoda com questões de poder relacionadas às próprias mulheres. Na verdade, a 

identificação com as leitoras vem do desejo das mulheres de serem reconhecidas como fortes 

e independentes, mas que ao mesmo tempo buscam por um parceiro que as proteja, saiba ser 

gentil e que compreenda suas mudanças de humor. Assim, esta edição da revista cria diversas 

formas de representações, buscando a identificação com diferentes leitoras. 

Outras imagens do ator, que remetem a estes significados:  

   
          Figura12, p. 68   Figura 13, p. 70   Figura 14, p. 71 
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6.2.2 Edição Setembro de 2014 

6.2.2.1 Páginas Vermelhas 

 
Figura 15, pág. 23, TPM nº 146 

 

 No que se refere à categoria beleza, nota-se na figura acima que a revista não fugiu 

muito dos padrões recorrentes nas outras publicações, já que apresenta uma celebridade, a 

atriz Deborah Secco, considerada por muitos como uma mulher linda, sexy e dona de um 

corpo invejável. Além disso, por se tratar de uma celeridade, há um peso ainda maior no que 

diz respeito aos padrões estéticos, já que muitas “estrelas” da televisão, música e cinema têm 

uma grande preocupação em cuidar de seu corpo, se tornando ícones de beleza, repassando 

segredos e dicas para estar “sempre bela”. 

 No entanto, ao mesmo tempo que a revista apresenta uma celebridade estampando a 

editoria Páginas Vermelhas, é possível percerber que há uma ruptura nos padrões em relação 
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à forma como o corpo da atriz é exibido. Em outras revistas geralmente as mulheres bonitas e 

“esbeltas” são apresentadas com roupas sensuais que deixam seus corpos bem vísiveis. Já na 

Tpm, a figura acima demonstra uma quebra nesse sentido, uma vez que a atriz está vestindo 

um moletom largo, que não exibe suas cruvas, deixando apenas parte de suas pernas amostra. 

Até mesmo a pose utilizada na imagem rompe com a postura sensual abitualmente usada em 

outras revistas, demonstrando novas possibilidades de representação. 

 Em realação à diferença, a revista expõe uma nova perspectiva acerca da 

representação dos estereótipos formados pela mídia. Por meio do texto que acompanha as 

imagens da atriz, é possível conhecer o outro lado da vida de Deborah, a vida fora das 

“telinhas”. A partir disso, a revista usa uma abordagem diferenciada, que mostra como as 

celebridades têm suas vidas formadas a partir daquilo que representam na televisão. Muitas 

publicações brasileiras se apropriam de uma imagem, que na verdade não mostra o que é real 

na vida destes personagens, mas aquilo que elas se tornaram a partir de suas aparições 

midiáticas. 

 Nesse sentido, a revista aborda diversas fases da vida pessoal da atriz, revelando que 

nem sempre a imagem formada pela mídia em relação às celebridades, diz respeito ao que 

elas realmente são. Em relação a Deborah Secco, a revista mostra que a imagem de mulher 

sensual surgiu de cenas em que ela se insinuou nua diante das câmeras, antes mesmo de 

perder a virgindade e que seu primeiro beijo não foi na vida real, mas em cena. Nas Páginas 

Vermelhas, a atriz revela o quanto sofreu para amadurecer e descobrir a sua força e 

capacidade, já que teve uma infância e adolescência marcada pela super proteção dos pais, 

que a tratavam como um “cristal”. Assim, é possível perceber que há uma abordagem que 

busca romper com os tabus que expõem uma vida de celebridade perfeita, em que só há 

“confetes e holofotes”. 

 A categoria pertencimento é percebida pela tentativa da revista em criar laços com as 

leitoras, que de certa forma se identificam com o conteúdo ali abordado. Tal identificação se 

ancora no conteúdo da editoria Páginas Vermelhas, que ao mesmo tempo em que expõe a 

vida pessoal e profissional da celebridade, busca criar uma proximidade entre a leitora e a 

atriz ali representada, por meio de uma abordagem mais intimista, que expõe a sensibilidade 

da atriz por meio de uma entrevista direta, em que ela revela as diferentes etapas da sua vida 

até se tornar uma celebridade, além de falar sobre amor e a fase de auto-conhecimento que 

estava vivendo no momento. 
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 Outras imagens desta edição remetem a estes sentidos: 

    
     Figura 16, p. 53          Figura 17, p. 58  Figura 18, p. 59      Figura 19, p. 33 

 

 

6.2.2.2 Ensaio 

 
Figura 20, pág. 71, TPM nº 146 
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 Sobre a categoria beleza, observa-se que não há na revista uma preocupação estética 

em relação ao modelo, que não possui atributos físicos geralmente cobiçados pelos homens e 

também pelas mulheres, que desejam cada vez mais a personificação de “deuses olimpianos”. 

Na figura acima, a revista busca retratar a naturalidade do ambiente em harmonia com o 

personagem, que não se parecesse com os modelos, nem com os deuses retratados na 

mitologia.  

Nessa perspectiva, é possível perceber que a beleza está retratada na simplicidade dos 

elementos que compõem a imagem acima, com um cenário natural e o personagem a vontade, 

demostrando um estilo despojado e “leve” com a vida. Além disso, tal simplicidade expõe um 

modo pouco utilizado no meio das fotografias midiáticas, que geralmente apresentam cenários 

“montados”, transformando imagens e modelos com “perfeição”, que parecem mais a 

personificação de bonecos do que pessoas reais. 

 A diferença é percebida por meio da desconstrução dos arquétipos que são recorrentes 

na mídia, com a exposição de celebridades como músicos, atores, modelos e personagens 

conhecidos no esporte. Deste modo, ao invés de retratar a imagem de pessoas já conhecidas, a 

revista buscou um novo personagem para ser apresentado a suas leitoras, no caso da figura 20, 

o chef de cozinha Victor Brandi. Além de outras imagens que mostram um pouco da 

intimidade de Victor, as páginas da editoria Ensaio revelam que Victor é um chef brasileiro, 

que mora em Cannes, no sul da França, onde trabalha como sous-chef no bistrô Vila 

Archange. 

 Nesse sentido, a revista também propõe apimentar a imaginação de suas leitoras, 

revelando detalhes da vida íntima de Victor e sua esposa, por meio da perspectiva da 

fotógrafa e autora do texto, Autumn Sonnichsen. Tais detalhes revelam que além de excelente 

cozinheiro, Victor também se permite ser safado e delicado em momentos de prazer com sua 

mulher, além de ser “desencanado” e sem pudores, já que demosntra toda sua intimidade na 

presença da fotógrafa e amiga do casal. 

 A categoria pertecimento é observada pela tentativa da revista em aflorar a imaginação 

de suas leitoras, a partir da riqueza de detalhes em que retrata a intimidade do personagem é 

apresentada. A identificação com as leitoras se cria com base no texto composto por 

elementos apimentados, voltado  para um público mais maduro e de certa forma 

“desencanado” com os preceitos que tomam este tipo de conteúdo como imprórpio e/ou 
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“vergonhoso”. Desta forma, a revista busca uma ruptura em relação as outras publicações, a 

partir da forma como seus conteúdos são abordados. 

 Porém, assim como a revista utiliza termos mais fortes e revela o lado íntimo de 

Victor, também mostra um lado romântico e pai de família, que para faz para muitas mulheres 

o estilo homem dos sonhos. Afinal, qual mulhere não gostaria de uma safado, romântico, que 

além de excelente cozinheiro também é ótimo pai de família? Nesse sentido, a revista busca 

trabalhar com o imaginário das mulheres, que transformam seus anseios, a partir da 

idealização de um homem que “sonham” ter em suas vidas. 

Outras imagens de Victor refletem alguns deste significados: 

     
  Figura 21, p. 68   Figura 22, p. 67   Figura 23, p. 72 
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6.2.3 Edição de Março de 2015 

6.2.3.1 Páginas Vermelhas 

 
Figura 24, pág. 21, TPM nº 151 

 

 No que se refere à categoria beleza, observa-se na figura 24 algo bem recorrente nas 

outras edições da revista. Nesta figura, não há a preocupação em reproduzir os padrões e 

estereótipos frequentemente encontrados na mídia, mas a beleza pode ser percebida pela 

espontaneidade e “leveza” do sorriso. Deste modo, pode-se notar que a imagem tem 

elementos que transitem uma naturalidade, que foge das “montagens” que alteram a 

tonalidade natural do ambiente e da pele e corrigem certas “imperfeições”, como as marcas 

que se formam no corpo com o passar do tempo. 

 Nesse contexto, a figura acima revela uma ruptura nos padrões, já que o personagem, 

não se trata de uma celebridade e nem exibe formas e curvas “perfeitas” impostas social e 
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midiaticamente como uma ditadura aos corpos femininos. A naturalidade é frequentemente 

percebida na revista TPM, já que tanto imagem, quanto figurino não apresentam exageros, 

nem peças marcadas e luxuosas. Em relação a outra parte da imagem, a beleza se apresenta 

com simplicidade de forma natural e desnuda em todos os sentidos, desnuda de roupas e de 

pretensões acerca dos estereótipos, revelando um corpo esbelto, mas que transmite a 

diversidade dos corpos e das etnias. A apresentação da nuance corporal da modelo negra 

significa parte desta tentativa de representação entre desconstrução e reconstrução de outros 

padrões de beleza, operacionalizado pela leitura da cor das peles, das expressões, da forma 

como um padrão de beleza natural pode ser recuperado ou talvez instituído. 

 Sobre a diferença, percebe-se a representação de novos arquétipos, que buscam 

mostrar o outro lado das lentes fotográficas. Neste caso, a figura representada não é uma 

modelo ou celebridade clicada pelas lentes de um fotógrafo, mas sim, uma fotógrafa que é 

apresentada as leitoras da revista TPM. A figura 24, trata-se de Autum Sonnichsen uma 

fotógrafa de nu feminino, que vem ganhando destaque neste estilo fotográfico, considerado 

um meio predominantemente masculino. A fotógrafa nasceu nos Estados Unidos e vive há 10 

anos no Brasil, onde vem se firmando no meio fotográfico. Portanto, a partir da imagem de 

Autum, a revista busca novas perspectivas, que demonstrem não somente as celebridades 

como ocorre frequentemente, mas que novas pessoas tenham reconhecimento e visibilidade 

em relação ao trabalho que realizam.  

 Em relação a categoria pertencimento, observa-se o novo olhar que a revista propõe, 

com base na apresentação de um novo personagem, até então pouco ou nada conhecido. Isso 

se dá, a partir da tentativa da revista em criar uma identidade com as leitoras que buscam 

conteúdos diferenciados e que abordem uma nova concepção sobre aspectos cotidianos, que 

são banalizados em outras publicações. Assim, a leitora que tem acesso a estes conteúdos, 

pode de certa forma se identificar com aquilo que lê a partir de uma nova leitura sobre a 

própria mulher, em seus afazeres, seu cotidiano, suas escolhas profissionais, dentre outros 

campos que legitimam novas identidades femininas. 

 Nesse sentido, o conteúdo apresentado na editoria Páginas Vermelhas desta edição 

permite conhecer não apenas sobre a pessoa Autum Sonnichsen, mas também sobre a 

profissional e o trabalho desenvolvido por ela. Além de criar um certo vínculo com as leitoras 

que se interessam pelo assunto e procuram cada vez mais informação. Deste modo, a revista 
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procura atender diferentes públicos, com uma abordagem mais diversificada, que comtemple 

as expectativas daquilo que suas leitoras pretendem conhecer e/ou se informar. 

Ouras imagens desta edição que remetem os mesmos sentidos: 

   
Figura 25, p. 30       Figura 26, p. 31 

 

 

6.2.3.2 Ensaio 

 
Figura 27 – pág. 73, TPM nº 151 
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 Na figura acima, a categoria beleza é percebida pela referência do ator Bruno 

Gagliasso em relação aos padrões estéticos, já que se trata de uma celebridade considerado 

por muitos um galã e que representa a beleza masculina em diversos aspectos. Nesse sentido, 

observa-se que a revista não promoveu uma ruptura nos padrões, já que o personagem possui 

atributos estéticos que contribuem para a reprodução dos estereótipos recorrentes na mídia, 

além de que, por se tratar de um ator sua beleza é bem conhecida e admirada por muitas 

pessoas. Deste modo, além dos belos olhos azuis, o ator também encanta a muitos com seu 

jeito de bom rapaz, que transmite aparência angelical. Assuntos e/ou pautas que de algum 

modo são ligados à sexualidade humana ainda são considerados, de certa forma, tabus sociais, 

inclusive no tratamento que a mídia e seus dispositivos dá para os mesmos. Assim, a TPM 

sugere uma leitura desmistificada do assunto, atrelando a noção de “bunda” ou “bumbum” aos 

modos de percepção da estética e da beleza e naturalizando o tema em torno das experiências 

humanas. 

 No entanto, a revista utiliza um ângulo diferente das outras publicações, que evidencia 

essa tentativa de ruptura dos padrões, a que se propõe. Geralmente, as revistas se apropriam 

da figura masculina evidenciando seus músculos e abdomens definidos, mas na figura acima 

há um novo olhar sobre o corpo masculino, colocando o “bumbum” em evidência. 

 Em relação a diferença, observa-se também nas outras imagens que compõe a editoria 

Ensaio desta edição, que a revista buscou explorar um novo ângulo do corpo masculino, que 

até então era predominantemente uma característica nas fotos femininas, a bunda. Nesta 

edição, a temática gira em torno da paixão dos brasileiros pela bunda, portanto, a revista 

buscou fazer uma retrospectiva dos bumbuns masculinos já fotografados nos 14 anos em que 

a revista circula pelo Brasil. Nessa perspectiva, a revista trouxe uma discussão acerca da 

bunda masculina, que também tem seu “valor”, mas não ocupa o mesmo espaço na mídia 

como a bunda das mulheres. Deste modo, buscou-se desconstruir os pudores masculinos, que 

criam uma certa resistência em expor suas bundas. 

 Já o pertencimento, percebido justamente nesta abordagem diferenciada exposta pela 

revista. Deste modo, criam-se laços de identificação com as leitoras que buscam novas 

experiências de conteúdo e não se interessam pelo habitual, visto que o público alvo da TPM 

são mulheres de mente aberta, que procuram informações diversificadas das outras 

publicações. Nesse sentido, esta edição expõe uma nova perspectiva acerca de um tema que se 
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tornou banalizado, por ser muito explorado apenas no universo feminino, sem falar que há 

poucas publicações femininas que exploram a sensualidade masculina desta forma.  

Outras imagens da editoria Ensaio também remetem tais sentidos: 

   
Figura 28, p. 66   Figura 29, p. 67   Figura 30, p. 69 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O Belo é sempre bizarro. Não digo que seja voluntariamente, friamente bizarro, pois, em tal 

caso, seria um monstro fora dos trilhos da vida. Digo que contém sempre aquele pouco de 

estranheza que o faz ser particularmente Belo. ” 

Charles Baudelaire 

 

 A estética e a beleza são presença constante no cotidiano e na mídia. Cada nova 

campanha publicitária, cenas de novelas e afins, demonstram como os estereótipos e os 

padrões de beleza afetam a rotina das pessoas, que se preocupam cada vez mais em alcançá-

los. Embora o conceito de belo seja variável, vulnerável e versátil de uma cultura para outra 

ou de acordo com a opinião pessoal, a mídia exerce grande influência sobre estes “ideais” 

estéticos, que se tornaram “objeto” de desejo, principalmente entre o universo feminino. 

Deste modo, a fase final deste trabalho busca fundar considerações relacionadas ao 

problema de pesquisa, que se refere ao seguinte questionamento: Como a revista TPM 

constrói padrões representativos de estética e beleza em sua edição de imagens? Para 

respondê-lo, esta pesquisa está estruturada a partir de um levantamento teórico metodológico 

que fundamentam conceitos relevantes para a compreensão deste questionamento.  

Ao observar três edições da revista com base nas categorias citadas acima, notou-se 

que a TPM trabalha com uma linha editorial diferenciada de outras publicações femininas 

conhecidas no Brasil. Cada edição possui uma linha temática que apresenta diversas 

abordagens sobre o mesmo assunto, sem se tornar “chato” ou cansativo, pois contempla 

reportagens, entrevistas e opinião que expõem diferentes perspectivas. Uma característica que 

marca a revista é a editoria Ensaio, que a cada edição traz novos personagens masculinos em 

um ensaio fotográfico geralmente sensual, algo incomum nas outras publicações. Além da 

editoria Páginas Vermelhas, que traz personagens que tenham ligação com o tema abordado 

na edição. 

Analisando as estratégias e o discurso utilizado pela revista, percebe-se que seu 

público alvo se concentra em mulheres, solteiras e casadas, independentes social e 

economicamente, que possuem a mente aberta e buscam novas perspectivas sobre assuntos 

tratados como tabus no cotidiano. Nessa perspectiva, ao observar as discursividades utilizadas 

pela revista como estratégia midiática, foram elencadas três categorias de análise, para obter 
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respostas pertinentes a problemática deste trabalho. Assim, foram catalogadas noções sobre 

beleza, diferença e pertencimento, na revista TPM, em especial nas editorias de Páginas 

Vermelhas e Ensaio, a partir da abordagem utilizada pela revista relacionadas as categorias 

citadas. 

A beleza é percebida pelos modos de representação dos padrões e estereótipos na 

revista, em que a naturalidade é preservada, de forma a evitar excessos e extravagancias na 

composição das imagens. A diferença foi observada na tentativa de ruptura da revista, no que 

diz respeito à reprodução dos tabus socialmente estabelecidos, buscando novas abordagens 

para assuntos tomados como impróprios e/ou banalizados. Já o pertencimento é notado nos 

métodos estratégicos que a revista utiliza para criar laços de identificação com seu público, 

por meio de conteúdos diferenciados, atraindo a atenção de leitoras que se sentem 

representadas pelo que leem. 

Nesse sentido, foi observado que a revista tenta uma desconstrução dos estereótipos 

rotineiros, mas ao mesmo tempo cria uma reconstrução destes estereótipos. Tais reconstruções 

de padrões e arquétipos são percebidas a partir dos personagens que compõem as edições da 

TPM. É possível ver que, por mais que não seja comum a aparição de modelos e celebridades 

que contemplam o corpo perfeito e o ideal de beleza tão “sonhado”, a revista traz novas visões 

do ponto de vista social e econômico, pois as mulheres e homens presentes nas suas páginas 

internas, são pessoas bem-sucedidas, que alcançaram o sucesso profissional em um espaço 

que a mídia “ainda” não “atingiu”. Deste modo, no momento em que a revista busca uma 

ruptura com os estereótipos existentes, ela “fabrica” novos padrões. Existe assim, a tentativa 

em traçar um universo estético diferenciado, que, ao mesmo tempo em que pretende romper 

com padrões vigentes, acaba por recriar novos padrões de comportamento, postura, 

criterizações de beleza, dentre outros. Tal movimento permite perceber os processos e práticas 

de releitura estética, do retorno sistemático às referências de beleza e da criação ou imposição 

de novos e “promissores” padrões de libertação estética.  

Neste sentido, o modo como a mídia, enquanto suporte midiático, articula a 

apresentação e representação dos padrões garante a efetividade estética de tais padrões que, 

por sua vez, dificilmente rompem, de fato, com as molduras da beleza na sociedade. Portanto, 

ainda é um desafio ético da própria mídia compreender tais padrões e pensar perspectivas 

reais da partilha de novas sensibilidades, novos sentidos discursivos ou critérios 
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verdadeiramente novos acerca de uma percepção e visão estéticas tão presentes no simples e 

no cotidiano da vida “aqui fora”. 
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