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RESUMO 

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

aborda o tema ligado à estética e comunicação, a partir da seção “eu consegui” da 

editoria “Sempre em BF”, da Revista Boa Forma (BF), com o objetivo de entender 

como são construídos os sentidos sobre a temática estética nesta seção da revista. Por 

meio de metodologias qualitativas, baseados em análise descritiva (GIL, 2008) 

combinada à Teoria da Extratificação dos Sentidos, de Holand Barthes, foram 

observadas as categorias “vida saudável”, “beleza do corpo” e “critérios de escolha”, em 

três edições da revista: julho, agosto e setembro de 2016. Para balizar este estudo, 

autores como Eco (2014), Rancière (2005), Scalzo (2004), Traquina (2008), dentre 

outros, foram escolhidos para reiterar ideias sobre estética e discurso em comunicação. 

Palavras-chave: estética; estilo de vida; jornalismo de revista. 

 

 

ABSTRACT 

This research is organized around studies on media and behavior, and deals with the 

theme related to aesthetics and communication, from the "I got it" section of the 

"Always in BF" To understand how the senses on the aesthetic theme are constructed in 

this session of the journal. By means of qualitative methodologies, based on descriptive 

analysis (GIL, 2008) combined with Holand Barthes' Theory of Extrapolation of Senses, 

the categories "healthy life", "beauty of the body" and "criteria of choice" were 

observed in three Eco (2014), Rancière (2005), Scalzo, (2004), Traquina (2008), among 

others, were selected for publication in July, August and September of 2016. To 

reiterate ideas about aesthetics and discourse in communication. 

Keywords: aesthetics; Lifestyle; Journalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

As vivências sobre a estética, a beleza e o belo fazem, ao longo da evolução 

histórica da humanidade, parte dos processos de comunicação íntimos e sociais, sobre o 

corpo ou sobre a mente, para nós e para os outros. Contudo, o que se modifica são os 

padrões, as adequações, os moldes sobre os quais são feitas as leituras destas 

discursividades estéticas. A cada novo tempo, novas percepções sensoriais e sociais 

balizam os padrões de referências nas diversas culturas e sociedades. Ao longo destas 

modificações, uma verdadeira obsessão tornou-se visível, em especial, na sociedade 

ocidental midiatizada contemporânea: o corpo. 

As manobras, as disciplinas e as técnicas do corpo já foram celebradas por 

Foucault (1997), e Elias (2011), nos entornos de seu processo civilizador, reitera a ideia 

a partir de uma economia das emoções (ELIAS, 2011), que explica o “tolhimento” do 

corpo para o convívio social, e assim, regulamenta o contato humano a partir dos 

processos recíprocos de afetação. Neste viés, uma fixação para se adequar aos moldes 

estéticos atinge, especialmente, o público feminino, que utiliza como espelho 

celebridades midiáticas para atingir estes padrões de “corpos perfeitos” publicizados, 

buscando, dentre outras coisas, inserção social, pertencimento e estímulo para conviver. 

Nesse contexto, esta pesquisa está inserida na temática sobre os estudos que 

relacionam mídia, comportamento e práticas de afetação social percebidos nas páginas 

das revistas voltadas para conteúdos estéticos. Assim, a delimitação do tema deste 

estudo faz referência à estética e beleza no jornalismo da Revista Boa Forma (BF), da 

Editora Abril, em especial, sobre sua seção “eu consegui”, da Editoria “Sempre em BF”. 

Este trabalho justifica sua relevância nos interesses da pesquisadora por temáticas 

estéticas, em especial sobre como a mídia, o jornalismo impresso, aqui representado 

pela revista como produto, apresentam tais perspectivas e veiculam sentidos específicos 

em seus conteúdos. Muitos estudos foram encontrados sobre a Revisa Boa Forma. Cita-

se: Camila Campanate, com o “O mundo das magras: análise das capas da Boa Forma 

como reforço de uma ideologia global”; Sofia Batista Ferraz, com “Corpo e 

Comunicação: A Representação do Corpo Veiculada pela Revista Boa Forma” e Gisele 

Flor, com “corpo, mídia e status social: reflexões sobre os padrões de beleza”. Em 

especial, uma análise que vincule a seção específica da revista ao olhar construído sobre 

critérios de beleza e noticiabilidade é inusitado. Para tanto, o presente trabalho visa 
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enriquecer as pesquisas em torno no objeto “Revista Boa Forma” e suas leituras teórico-

metodológicas no campo da comunicação. 

Sendo assim, o problema de pesquisa busca compreender: Como são 

apresentadas as representações estéticas na seção “eu consegui” da Editoria 

“Sempre em BF” da Revista Boa Forma? Deste modo, o objetivo geral visa 

compreender a problemática estabelecida como questionamento norteador. Os objetivos 

específicos são: elencar referencial teórico, a partir da escolha do objeto de pesquisa; 

escolher categorias de pesquisa e corpus para análise; analisar como tais representações 

estão apresentadas na referida seção. 

Assim, o trabalho que se apresenta é resultado de uma investigação teórico-

metodológica sobre a grande temática que envolve estética e mídia, por meio dos 

entrelaçamentos entre os respectivos campos e como os processos de afetação social 

com tais representações estão possivelmente apresentados nas páginas daquela seção. 
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2 ESTÉTICA 

A palavra estética tem origem grega (αἴσθησις + ica = relativo ao belo) e 

significa ciência que trata do belo (ZUGNO,1996). A estética, por sua vez, é um ramo 

da filosofia que objetiva entender a essência da arte e da beleza, bem como os juízos e 

as emoções despertadas pelas mesmas. Na tentativa de explicar o sentido de beleza, Eco 

(2014) expõe que “belo” é um adjetivo usado para indicar algo agradável. Assim, o belo 

é igual àquilo que é bom, e por muito tempo durante a história existiu 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 docorpo.(ECO, 

2014, p. 40 e 42). 

 

O ideal do belo estético, na Grécia antiga, tornou-se uma percepção mais clara 

com a ascensão econômica e cultural de Atenas, em uma era onde um dos destaques foi 

o desenvolvimento das artes, principalmente da pintura e da escultura. Os pintores 

inventaram uma perspectiva cuja exatidão objetiva das belas formas não eram 

respeitadas, já as esculturas objetivavam expressar a beleza viva do corpo. Segundo Eco 

(2014, p. 45), a escultura grega não idealizava um corpo abstrato, mas sim 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 dessa beleza possui sua melhor expressão nas formas estáticas, as quais 

um movimento ou uma ação encontram equilíbrio e repouso, e a simplicidade 

expressiva é considerada mais apropriada do que a riqueza dos detalhes.  

A beleza possuía duas concepções, uma a partir da visão do filósofo Sócrates, e 

a outra, de Platão. Conforme Eco (2014), Sócrates dividia a beleza em três categorias 

estéticas, as quais 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). Para o filósofo 

Platão, a beleza tinha duas concepções, como “harmonia e proporção” das partes e a 

beleza como “esplendor”, que influenciou o pensamento neoplatônico.  

Eco (2014) expõe que, de acordo com a mitologia grega, a beleza era 

representada pela antítese entre os deuses de “Delfos”: Apolo, que representava a ordem 

e a harmonia, e Dionísio, que era o 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 
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2014, p. 55). O contraste entre os deuses mostra que a concepção grega da beleza é 

muito 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, de acordo com regras estabelecidas cientificamente, a beleza 

começou a ser entendida como a imitação da natureza. Conforme Eco (2014), o cientista 

Leonardo da Vinci entendia o processo de imitação como a fidelização à natureza, uma 

vez que recriava o elemento imagético natural e exigia novos modos de olhar para a 

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

detalhe a Beleza do todo” (ECO, 2014, p. 180).  

Neste contexto, o Renascimento foi um período de ação para a mulher, onde a 

beleza ganhou novo sentido e a mulher passou a utilizar da cosmética para cuidar-se e 

tingir os cabelos. O corpo feminino começou a ser exaltado pelos produtos e objetos de 

ouro e prata, criados de acordo com modelos de harmonia, proporção e equilíbrio. Mais 

à frente, o corpo da mulher também serviu de contraponto à expressão privada e intensa 

dos rostos, por vezes misteriosas. Segundo Eco (2014), naquela época a perfeição 

chegou a um alto grau chamado “Grande Teoria”, em que a beleza consistia na 

proporção das partes, e, ao mesmo tempo, surgia uma mentalidade e cultura que 

empurrariam para uma beleza inquieta e surpreendente. No século XVIII, a arte barroca 

representa padrões de beleza aristocráticos e o rigor neoclássico representa um culto à 

razão burguesa. 

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 régime, mas também uma busca de regras 

certas e, portanto, rígidas e vinculantes (ECO, 2014, p. 239). 

 

De acordo com Eco (2014), o filósofo Kant coloca a base da experiência estética 

no “prazer desinteressado”, o qual se produz diante da contemplação da beleza. Assim, 

no século XVIII, a estética deu grande repercussão aos aspectos subjetivos e 

indetermináveis do gosto: ao julgar algo como belo, esperava-se que, além de ser 

considerado universal, todos partilhassem 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). 
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Diversos ideais estéticos podem existir na mesma época ou local, justificando 

que o ideal de beleza não modifica apenas de acordo com cada época. Assim, surge a 

“beleza vitoriana” dos burgueses, a partir de meados do século XIX, a qual foi marcada 

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

Segundo Eco (2014), uma beleza própria era ostentada pela burguesia, ao lado da classe 

militar e econômica, essa situação exprimia uma ambiguidade no sentido prático da 

beleza, em que o valor comercial valia 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). 

 

Em 1890, uma nova compreensão do belo surge com o movimento artístico “Art 

Nouveau”.  Eco (2014, p. 369) demonstra que tal beleza é possível ser descrita como 

narcisista: “como Narciso, espelhando-se na água, projetou a própria imagem para fora 

de si, assim a Beleza interior se projeta no Art Nouveau sobre o objeto exterior e dele se 

apossa envolvendo-o em suas linhas”. A beleza, desta forma, exprime a sensualidade 

das linhas e curvas, com um marcante traço funcionalista, que é destacado na 

simplicidade das formas. Em 1910, contudo, a beleza colorida do “Art Nouveau” é 

substituída pela beleza rebuscada de outro movimento artístico: o “Art Déco”, 

caracterizado pela reconciliação entre a indústria e a arte.  

Dois conceitos de beleza marcam o início do século XX, a “Beleza da 

provocação” e a “Beleza do Consumo”. O primeiro foi marcado pelos movimentos da 

vanguarda e pelo experimentalismo artístico. Conforme 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 o segundo marca a 

proposta de beleza das revistas e dos meios de comunicação, em que as pessoas seguiam 

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). 

 

Atualmente, na sociedade, as imagens são consideradas cada vez mais 

importantes, tornando compreensível que as pessoas possuam em suas mentes um ideal 

de beleza. A beleza, assim, deixou de ser algo secundário e tornou-se primordial na vida 

das pessoas, além disso, tornou-se também o motivo que controla o cotidiano de grande 

parte da população, onde cuidar da aparência é fundamental. Os meios de comunicação 
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são responsáveis por grande parte do culto à beleza, pois, muitas vezes, projetam um 

modelo de beleza a ser seguido que não é compatível com a realidade de muitas 

pessoas. É a partir desse momento que os cuidados com a beleza começam a ultrapassar 

o bom senso e se tornam um problema diário na vida das pessoas afetadas por essa 

situação. Para explicar o processo de culto à beleza criado pelo imaginário da mente 

humana, 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). 

 

Conforme Morin (2005), os meios de comunicação criam um papel mitológico 

para estes “olimpianos”, objetivando extrair das pessoas uma identificação como tais 

personagens, de modo a mergulhar na vida privada de cada indivíduo, no afã 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 produtos de beleza e também os concursos de 

beleza estimulam os indivíduos a se enquadrarem nesses ideais. No passado, entretanto, 

essa não era a mentalidade tampouco a base de vida ou a grande preocupação da 

maioria das pessoas. Foi com o passar do tempo que o corpo tornou-se o maior 

merecedor da atenção, dedicação e tempo das pessoas influenciadas por tal pensamento. 

Com as práticas de beleza se propagando, a beleza acabou por tornar-se um mercado 

bastante lucrativo, deixando de ser vista como um produto de poucos e passando a ser 

um produto de massa. Desta forma, a busca pelo ideal de beleza e o consumo massivo 

de seus produtos virou algo compulsivo. 

Neste contexto, Simmel (1998) compreende que os padrões sociais são a 

moldura da sociedade, no sentido de desconstruções e reconstruções contínuas diante 

das experiências estéticas vividas em sociedade, de modo a buscar uma autonomia 

daquilo que antes era isolado do contato externo. Deste modo, Simmel (1998) enxerga a 

realidade como uma espécie de “moldura”, que recria uma espécie de filtro ótimo na 

forma como olhamos para as referências artísticas em sociedade. Consequentemente, as 

pessoas buscam apreciar somente aquilo que está “emoldurado”, dispensam aquilo que é 
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externo, perdendo a noção de certas profundidades e essências, e ainda deixam 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). 

 

Portanto, Simmel (1998) entende que moldura acaba por excluir a obra de seu 

ambiente e cria uma distância indispensável para que o expectador possa efetuar o seu 

consumo estético, além de conduzir a atenção e apreciação para o centro da obra. O 

campo estético é tão fechado quanto o campo da arte, pois estabelece padrões que se 

tornaram um modelo a ser seguido, principalmente pelo público feminino. 

 

2.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Para 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”. Já Moscovici 

(2011) entende que 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 dizem respeito à forma como os indivíduos 

constroem seus imaginários, estimulados pelo meio, pelas ações, pela vida em 

sociedade. Neste viés, Goffman (2007) percebe que uma representação é criada para um 

indivíduo por meio da informação definida por uma determinada situação, e, a partir 

dela, os demais deverão reconhecer, de forma coletiva, tal pressuposto, seja ele 

psicológico, físico, social ou comportamental. Moscovici (2011) complementa: 

“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.). 

Goffman (2007), por sua vez, divide os estímulos gerados pela imagem em „aparência‟ 

e „maneira‟. A aparência diz respeito aos estímulos que revelam a impressão sobre o 
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status social de alguém. Já a maneira se refere aos estímulos que revelam o caráter de 

um indivíduo em um momento da interação. 

Neste viés, a representação do feminino delineia o comportamento, 

especialmente das mulheres, entre a aparência e a maneira. Desde a admiração e o culto 

pelo feminino, enaltecido na Renascença, que preconizava os ideais de beleza da Grécia 

Clássica, o corpo da mulher assumiu a representação de personificar os padrões de uma 

estética corporificada. Miranda relata a importância do culto corporal para os gregos, na 

antiguidade clássica. 

A importância da actividade física para os Gregos radicava num propósito 

educativo, como elemento fundamental da formação do inédito e revertia-se 

de caráter utilitário, devido às necessidades militares; de um caráter religioso, 

como forma de adoração aos deuses; de um caráter competitivo, como forma 

de preparação para os Jogos Olímpicos e seus antecedentes e, por fim, de um 

caráter estético, na busca de beleza física. Pode-se até mesmo afirmar que foi 

a Grécia que o corpo “nasceu”, adquiriu um lugar de destaque e foi ponte de 

culto para toda uma civilização (RAMOS, 1982, apud MIRANDA, 2008, 

p.31). 

 

 Desde então, a recriação dos significados sobre o feminino, passa, 

necessariamente por um processo de idealização, subordinado a preceitos de uma 

sociedade patriarcalista. A busca por um novo momento de autocriação feminina 

(LIPOVETSKY, 2000) tem um objetivo, sobretudo das mulheres, desde então, no 

sentido de buscar emancipação estética para viver sua beleza com mais liberdade na 

vida contemporânea. 
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3 JORNALISMO DE REVISTA 

“A definição do que deve ser uma boa revista não é imutável. Na verdade, 

evolui todos os dias”. (SCALZO, 2004) 

 

O texto jornalístico, utilizado para redigir notícias em televisão, rádio, jornal e 

revista, traz consigo peculiaridades. Embora cada veículo de comunicação possua o seu 

modo de redigir uma notícia, o jornalismo, como um todo, busca, conforme Vilas Boas 

(1996, p.39), “uma expressão de consenso, comum e ao mesmo tempo personalizada. 

Uma espécie de linguagem ideal, para ser assimilada por todos os níveis culturais da 

sociedade”. Esta expressão de consenso ajuda a estabelecer técnicas que vão determinar 

uma coerência, um estilo próprio e uma ou várias características que proporcionarão ao 

leitor o entendimento de que à sua frente encontra-se um texto jornalístico.  

Os princípios básicos do jornalismo são iguais para qualquer tipo de veículo: 

o esforço para apurar os fatos corretamente, o compromisso com a verdade, 

ouvir todos os lados que envolvem uma questão, mostrar diversos pontos de 

vista na tentativa de elucidar histórias, o respeito aos princípios éticos, a 

busca constante da qualidade de informação, o bom texto. Qualquer que seja 

o jornalismo que se vá fazer, esse é o dever básico – seja em televisão, rádio, 

Internet, jornal ou revista (SCALZO, 2004, p.54). 

 

Se os princípios básicos do jornalismo são iguais para qualquer tipo de veículo 

de comunicação, as características adotadas por cada veículo para escrever uma matéria 

são diferentes, isso porque cada meio (televisão, rádio, jornal, revista) possui sua 

própria maneira de abordar e atingir o público. 

Para ilustrar, podemos lançar mão da seguinte imagem: na televisão, fala-se 

para um imenso estádio de futebol, onde não se distinguem rostos na 

multidão; no jornal, fala-se para um grande teatro, mas ainda não se consegue 

distinguir quem é quem na platéia; já numa revista semanal de informação, o 

teatro é menor, a platéia é selecionada, você tem uma idéia melhor do grupo, 

ainda que não consiga identificar um por um. É na revista segmentada, 

geralmente mensal, que de fato se conhece cada leitor, sabe-se exatamente 

com quem se está falando (SCALZO, 2004, p.14-15). 

 

Para as revistas, de acordo com Scalzo (2004, p.49), “fica o meio termo: não 

falar com todo mundo (como fazem a televisão ou os jornais) e não individualizar seu 

leitor (como a Internet)”. Scalzo afirma, assim, que a revista tem foco no leitor, pois 

conhece seu rosto, fala com ele diretamente e trata-o por “você”. (2004, p.15). 
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Compreender as funções e especificações de outros meios de comunicação, auxilia no 

estudo sobre jornalismo de revista. 

A primeira obrigação do jornal diário e do telejornalismo é dizer o que está 

acontecendo. Os jornais tendem a particularizar o fato, tratando-o com 

imediatismo e pulverizando suas conseqüências. O jornal diário tem de 

noticiar as exceções, ou seja, tudo aquilo que escapa à normalidade. Já a 

revista semanal de informações deve tratar o conceito de notícia de um modo 

mais amplo, restabelecendo um contexto maior (VILAS BOAS, 1996, p.75). 

 

Vilas Boas (1996) argumenta que a revista semanal tem, como um de seus 

objetivos, preencher os vazios informativos deixados pelas coberturas dos jornais, rádio 

e televisão. A revista é visualmente mais sofisticada que o jornal e o texto de ambos os 

veículos são diferenciados. Segundo Vilas Boas (1996, p.9), “com mais tempo para 

extrapolações analíticas do fato, as revistas podem produzir textos mais criativos, 

utilizando recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade do 

jornalismo diário. A reportagem interpretativa é o forte”. Desta forma, o autor afirma 

que enquanto o jornal diário usa em seu proveito a tradição, as revistas preocupam-se 

com sua contemporaneidade e atualidade (VILAS BOAS, 1996, p.72). Aqui, vale saber 

a origem desses dois meios: 

Enquanto os jornais nascem com a marca explícita da política, do 

engajamento claramente definido, as revistas vieram para ajudar na 

complementação da educação, no aprofundamento de assuntos, na 

segmentação, no serviço utilitário que podem oferecer a seus leitores. Revista 

une e funde entretenimento, educação, serviço e interpretação dos 

acontecimentos. Possui menos informação no sentido clássico (as “notícias 

quentes”) e mais informação pessoal (aquela que vai ajudar o leitor em seu 

cotidiano, em sua vida prática). Isso não quer dizer que as revistas não 

busquem exclusividade no que vão apresentar a seus leitores. Ou que não 

façam jornalismo (SCALZO, 2004, p.14). 

 

Para Vilas Boas (1996, p.9), o estilo magazine guarda suas especificidades na 

medida em que pratica um jornalismo de maior profundidade. A revista possui um estilo 

mais interpretativo e documental do que o jornal, o rádio e a TV; porém, não tão 

avançado e histórico quanto o livro-reportagem. O texto de revista se propõe, assim, a 

interpretar o fato mais abertamente, através de reflexões, da visão detalhada do contexto 

e da narrativa instigante e atraente, que ajudam a despertar o interesse do leitor pela 

reportagem. Ou ainda, o faça ver imagens em forma de texto. Vilas Boas (1996, p.15) 

defende que “de certo modo, a revista tende a preencher a lacuna deixada pelo 
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telejornalismo, também veloz e dinâmico, sem tempo para extrapolações de ordem 

analítica. A revista não apenas “revê” ou desdobra o que já foi lido na semana. Procura 

também “rever” o que já foi visto na semana”.  

De acordo com Scalzo (2004, p.11), “uma revista é um veículo de comunicação, 

um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura 

de jornalismo e entretenimento”. Por ora, essas definições não estão erradas, entretanto, 

nenhuma delas abrange completamente o universo que envolve uma revista e seus 

leitores. Para complementar, Scalzo (2004, p.12) define as revistas como “objetos 

queridos, fáceis de carregar e de colecionar. São também boas de recortar, copiar: 

vestidos, decorações, arrumações de mesa, receitas de bolo, cortes de cabelo, aulas, 

pesquisas de escola, opiniões, explicações...”.  

Revista é também um encontro entre um editor e um leitor, um contato que se 

estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, 

ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de 

pertencer a um determinado grupo. Entre garotas, por exemplo, sabe-se que 

quem lê Capricho é diferente de quem não a lê. O fato de ler a revista 

transforma as meninas num grupo que tem interesses em comum e que, por 

isso, comporta-se de determinada forma. Não é à toa que leitores gostam de 

andar abraçados às suas revistas – ou de andar com elas à mostra – para que 

todos vejam que eles pertencem a este ou àquele grupo. Por isso, não se pode 

nunca esquecer: quem define o que é uma revista, antes de tudo, é o seu leitor 

(SCALZO, 2004, p.12). 

Os tipos de segmentação mais comuns das revistas, segundo Scalzo (2004, p.49), 

são os por gênero (masculino e feminino), por idade (infantil, adulta, adolescente), 

geográfica (cidade ou região) e por tema (cinema, esportes, ciência...). Scalzo (2004, 

p.39) destaca o formato como um dos pontos que diferencia visivelmente a revista dos 

outros meios de comunicação: “Ela é fácil de carregar, de guardar, de colocar numa 

estante e colecionar. Não suja as mãos como os jornais, (...) Seu papel e impressão 

também garantem uma qualidade de leitura – do texto e da imagem – invejável.” Scalzo 

(2004, p.41) também defende a durabilidade como outro grande diferencial positivo das 

revistas, principalmente em relação aos jornais. Revistas duram muito mais não somente 

pela qualidade do papel, mas também pelo seu conteúdo. 

[...] a revista-magazine compreende uma grande variedade de estilos. Sem 

dúvida que 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. Admite usos estéticos 

da palavra e recursos gráficos de modo bem mais flagrante que os jornais. 



18 

 
Além disso, a revista é mais artística quanto aos aspectos de programação 

visual. (VILAS BOAS, 1996, p.71). 

 

As revistas possuem periodicidade que varia entre semanal, quinzenal e mensal. 

Scalzo (2004, p.13) argumenta que além delas cobrirem funções culturais mais 

complexas do que a simples transmissão de notícias, elas também entretêm, trazem 

análise, reflexão, concentração e experiência de leitura. A autora defende que, 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). 

Para Vilas Boas (1996, p.9), a periodicidade semanal é preponderante, pois as 

revistas fazem jornalismo dos assuntos que ainda estão em evidência nos noticiários, 

somando a estes à pesquisa, documentação e riqueza textual. O autor defende que isso 

possibilita a elaboração e produção de um texto prazeroso de ler, “rompendo as amarras 

da padronização cotidiana. Da abertura à sentença final da matéria, a produção do texto 

da revista semanal de informação é um “exercício de raciocínio”, que detona o talento 

potencial do jornalista/autor.” E quem ganha com isso, segundo Vilas Boas, são os 

leitores, “porque a criatividade jornalística, mais cedo ou mais tarde, terá de se impor 

sobre o avanço tecnológico das nets, sejam elas reais ou virtuais”.  

Ainda de acordo com Vilas Boas (1996, p.39), toda revista segue o mesmo 

preceito dos jornais diários. “O fundamental é fazer com que a linguagem seja de fácil 

assimilação pelo leitor. Quase sempre, as revistas tentam conciliar o domínio da técnica 

jornalística com a improvisação. O estilo jornalístico consiste exatamente em 

transformar a informação bruta em notícia legível e compreensível.” Só que o texto de 

uma revista semanal, segundo Vilas Boas, é mais investigativo e interpretativo, menos 

objetivo e mais criativo.  

Revista bem focada é aquela que tem sua missão clara e concisa, cujos 

jornalistas sabem exatamente para quem escrevem, e trabalham para atender 

às necessidades ditadas pelos leitores. Se uma revista pretende oferecer a seus 

leitores avaliações isentas sobre os novos lançamentos do mercado 

automobilístico, ela não pode simplesmente se curvar aos interesses da 

indústria automotora. Ou uma revista que queira cobrir com independência o 

poder público não pode querer agradar sempre ao governo, ou mesmo à 

oposição (SCALZO, 2004, p.62). 

 



19 

 

Em tese, argumenta Vilas Boas (1996, p.74), uma revista tem obrigação de 

acompanhar o fato e ir além dele. “Tem de municiar o leitor com informações sobre o 

que tal fato está indicando, que tipo de mudanças e o que ele realmente significa. Não 

pode, por isso, ter a pretensão de dar a palavra final. Deve dar pistas ou até mesmo mais 

uma interpretação dos acontecimentos”. 

 

3.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

A função do jornalismo na sociedade contemporânea tem sido alvo de discussão na 

atualidade não somente pelos profissionais do meio, mas também pela comunidade 

acadêmica e pelas pessoas que consomem notícias. Uma das principais discussões 

indaga se o conteúdo veiculado pelos meios de comunicação (as notícias) é relevante 

para a sociedade, e quanto de espaço uma informação é digna: uma nota de rodapé ou 

uma matéria da página central. 

As premissas acima surgem através do conceito de jornalismo e da definição do que 

é notícia. Jornalismo, em síntese, é o relato de algo, um fato, que tenha acontecido em 

qualquer lugar do mundo, podendo ser no nosso país, estado, cidade e até mesmo no 

nosso bairro. São detalhes, pormenores, a análise dos fatos ocorridos durante o dia por 

jornalistas. A propósito, não existe pensar em jornalismo sem os seus profissionais, pois 

é através do olhar do jornalista que um acontecimento pode vir a se transformar em 

notícia, narrativa ou até mesmo em uma estória.   

Mas nem todo acontecimento é digno de ser noticiado, e aí vem a pergunta: Como 

um fato vira notícia? Graças aos critérios de noticiabilidade, também conhecidos como 

valores-notícia, essa pergunta pode ser respondida pois são eles que norteiam o esquema 

geral de notícias no jornalismo. Traquina (2008) apresenta com clareza a definição dos 

critérios de noticiabilidade:  

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, 2008, 

p.63). 
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Os profissionais responsáveis por elencar os acontecimentos de acordo com os seus 

valores-notícia são, principalmente, os jornalistas. Entretanto, pode-se observar que 

dentro das redações esta é uma tarefa típica, ou seja, totalmente automática e interna no 

fazer jornalístico. Só de tomar conhecimento de um fato, o profissional já sabe se ele 

será digno de se transformar em notícia ou não. Esta percepção peculiar do jornalista 

vem através dos seus “óculos particulares”.  

Os jornalistas têm os seus óculos particulares através dos quais vêem certas 

coisas e não outras, e vêem de uma certa maneira as coisas que vêem. 

Operam uma seleção e uma construção daquilo que é selecionado. 

(BOURDIEU apud TRAQUINA, 2008, p.77). 

 

Com o objetivo de compreender a construção do fazer jornalístico, os critérios 

de noticiabilidade foram e ainda são estudados por alguns autores como, por exemplo, 

os pesquisadores Peter Golding e Philip Elliott, os quais iniciaram os estudos sobre a 

implantação dos valores-notícia na cultura jornalística em 1978. Outros trabalhos 

importantes nessa área são as análises acadêmicas feitas pelos escritores Johan Galtung 

e Mari Holmboe Ruge (1965/1993), e também pelo trio de acadêmicos Richard Ericson, 

Patricia Baranek e Janet Chan (1987).Apesar de todos os autores citados, nosso trabalho 

está focado nos critérios de noticiabilidade, que,  segundo Nelson Traquina (2008), tem 

como base o trabalho do italiano Mauro Wolf (1987). 

Conforme Traquina (2008), os valores-notícia possuem uma divisão no processo 

de produção jornalística, entre o processo de seleção dos acontecimentos e o processo 

de construção da notícia. Alguns conceitos dos valores-notícia de seleção e dos valores-

notícia de construção serão especificados a seguir, de acordo com o que nos interessa 

para a análise da seção “eu consegui”, da revista Boa Forma.  

 

3.2 OS VALORES-NOTÍCIA DE SELEÇÃO 

Tomando como embasamento os trabalhos de Wolf (1987), Traquina (2008) 

defende que os valores-notícia de seleção têm como função elaborar os critérios que 

serão utilizados pelos jornalistas no momento de escolher os acontecimentos que se 

tornarão, ou não, notícias. Neste momento ocorre a decisão do que vai virar notícia e do 

que vai ser esquecido. Os valores-notícia de seleção possuem, particularmente, duas 



21 

 

subdivisões: os critérios substantivos, que dizem respeito à avaliação da importância ou 

interesse de um fato como notícia, e os critérios contextuais, que dizem respeito ao 

contexto da produção da notícia.  

 

Critérios substantivos 

1 A proximidade 

 A noção de espaço, não somente em termos geográficos mas também em termos 

culturais, é determinante para a veiculação das notícias na imprensa. Algo que está mais 

próximo, tanto no sentido de distância (geográfica ou física) quanto no sentido de estar 

ao nosso alcance (cultural ou emocional), tem mais chances de ser noticiado.  

2 A relevância 

 Um fato que impacta diretamente na vida das pessoas tem grandes chances de 

virar notícia. Segundo Traquina (2008), o valor-notícia da relevância tem a ver com a 

capacidade de o acontecimento incidir ou ter impacto sobre as pessoas e sobre a nação.  

3 A novidade 

 A primeira vez que algum acontecimento é noticiado é sempre de grande 

importância para o mundo jornalístico. Segundo Traquina (2008), uma questão central é 

precisamente o que há de novo para os jornalistas. Entretanto, uma das maiores 

dificuldades para os profissionais é tentar arrancar algo novo de um fato que já foi 

noticiado.  

4 O tempo 

 Este valor-notícia pode ser empregado de maneiras diferentes: 1) na forma da 

atualidade, quando um acontecimento já noticiado serve como gancho para outro 

acontecimento ligado ao assunto; 2) como próprio tempo, ou seja, a data específica de 

algum acontecimento que foi noticiado no passado, mas nesse mesmo dia do presente 

ano – a chamada efeméride, os “aniversários”, como por exemplo, Dia das Mães, Dia 

dos Pais, Páscoa, Natal –; 3) o fator tempo também pode seu utilizado em uma forma 

mais estendida, quando o impacto do acontecimento na comunidade jornalística 

permanece como assunto com valor-notícia durante um tempo mais dilatado. 

5 A notabilidade 

 A qualidade de ser visível e tangível é um dos critérios para que um fato vire 

notícia. Segundo Traquina (2008), o valor-notícia da notabilidade nos alerta sobre a 

forma como o campo jornalístico está mais voltado para a cobertura de acontecimentos 

e não de problemáticas. Por exemplo, as causas e consequências de uma greve de 
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trabalhadores normalmente são noticiadas, já os motivos que levaram os trabalhadores à 

paralização nem sempre ficam em evidência.  

 Ainda de acordo com Traquina (2008), um dos diversos registros da 

notabilidade é a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve. Quanto mais 

pessoas estiverem envolvidas, ou quanto mais elevada for a presença de “grandes 

nomes”, maior é a notabilidade desses acontecimentos.  

6 O inesperado 

 Aquilo que não se espera que aconteça ou que surpreende as expectativas são 

também critérios que fazem um fato virar notícia. O inesperado é importante na cultura 

jornalística porque, normalmente, aborda mega-acontecimentos, os quais quebram a 

rotina jornalística e instalam o caos nas redações porque todos querem saber o que 

aconteceu e, de preferência, o mais rápido possível.  

7 O conflito 

 Acontecimentos que originam conflitos, com violência física ou verbal, são 

considerados como um valor-notícia fundamental para o jornalismo. Para Traquina 

(2008), esse critério exemplifica a quebra do normal.  

 

Critérios contextuais 

1 A disponibilidade 

 Este critério está relacionado com a facilidade com que é possível fazer a 

cobertura jornalística de um acontecimento. O fato pode vir a exigir um deslocamento 

do jornalista, assim, as condições financeiras ou logísticas fazem com que o 

acontecimento seja reavaliado como valor-noticia a fim de decidir se o profissional 

precisará ser deslocado ou não. Visto que não é possível estar em todos os lugares, essa 

avaliação é realizada pelos gestores, o que acaba impactando diretamente na veiculação 

de tais notícias.  

2 O equilíbrio 

 Conforme Traquina (2008), a noticiabilidade de um acontecimento pode estar 

relacionada com a quantidade de notícias veiculadas sobre esse acontecimento. Se o fato 

foi informado recentemente, o fator do equilíbrio acaba impedindo a veiculação do fato 

outra vez. Ou seja, “não tem valor-notícia porque já demos isso há pouco tempo”. 

3 A visualidade 

 Há imagens ou não? A visualidade impacta diretamente na veiculação de 

notícias, sobretudo na imprensa televisiva, revistas, jornais ou ainda em sites de notícias 

que dependem de fotos e vídeos para produzir a notícia. A ausência de elementos 
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visuais pode fazer com que uma notícia deixe de ser veiculada porque, sem esses 

elementos, a informação corre o risco de ficar incompleta. A qualidade da imagem 

também pode interferir: uma foto ou vídeo em boa ou má resolução é um fator 

fundamental para a noticiabilidade dos acontecimentos. 

4 A concorrência  

 Um fato terá maior valor-notícia se possuir um “furo” ou se for considerado uma 

matéria exclusiva. O principal combustível das empresas de comunicação na busca 

pelas notícias é a concorrência. Assim, Traquina (2008) argumenta que ter uma 

informação que o principal concorrente não tem é uma lógica que intensifica a 

concorrência jornalística entre as empresas.  

5 O dia noticioso 

 No jornalismo, há dias com mais e dias com menos notícias. Apesar de certas 

épocas do ano apresentarem vários acontecimentos com alto valor-notícia, há períodos 

do ano, como os meses de janeiro e fevereiro, quando a maioria das pessoas está em 

férias, que são culturalmente menos noticiosos para a comunidade jornalística. Nesse 

período, conforme Traquina (2008), acontecimentos com pouca noticiabilidade 

conseguem ser notícia de primeira página devido ao fato desse dia ser um dia pobre em 

acontecimentos com noticiabilidade. 

3.3 OS VALORES-NOTÍCIA DE CONSTRUÇÃO 

Os valores-notícia de construção diferem-se da seleção dos acontecimentos pois dão 

prioridade à qualidade da construção dos fatos como notícia, sugerindo o que deve ser 

realçado, prioritário ou omitido na elaboração de uma notícia ou reportagem. Desta 

forma, os valores-notícia de construção são, por definição do autor, as chamadas linhas-

guia para a apresentação das notícias. 

1 A simplificação 

 Uma notícia simples e de fácil compreensão é preferível a uma notícia rebuscada 

ou cheia de ambiguidades. Conforme Traquina (2008), os jornalistas têm como dever 

escrever de forma simples, clara, concisa e objetiva, de modo que facilite a 

compreensão por parte do público. Uma notícia mais simples e objetiva, e menos 

ambígua, terá, portanto, prioridade na escolha da construção do leque de notícias de 

determinado veículo.  

2 A amplificação  

 As expressões que são utilizadas para amplificar e engrandecer um 

acontecimento possuem um grande valor-notícia. Para o critério de noticiabilidade da 

amplificação, quanto mais ampliado for o acontecimento, mais chances de a informação 
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ser notada. O valor-notícia da amplificação é geralmente utilizado em títulos, com o 

intuito de chamar a atenção do público. Traquina (2008) cita dois exemplos: “Brasil 

chora a morte de Senna” e “América chora a morte de Nixon”. 

3 A relevância 

 A função de mostrar para o público que determinado assunto é importante e 

possui significado e valor jornalístico é exclusiva do jornalista. Segundo Traquina 

(2008), o valor-notícia da relevância segue a seguinte ordem: quanto mais “sentido” a 

notícia dá ao acontecimento, mais hipóteses a notícia tem de ser notada. 

4 A personalização 

 Neste valor-notícia, o destaque é a valorização das pessoas envolvidas com o 

fato. Quanto mais personalizado for o acontecimento, tanto em casos positivos quanto 

negativos, maior a possibilidade de a notícia ser notada e lida pelo público. Nelson 

Traquina (2008) cita, aqui, um ponto interessante no processo jornalístico: as pessoas se 

interessam pela vida e pelas histórias de outras pessoas. Assim, a personalização, ou 

seja, contar a história de vida de outras pessoas, acaba transformando-se em estratégia 

para atrair leitores.  

5 A dramatização 

 O valor-notícia da dramatização é marcado pelo reforço do lado emocional e 

pelo relato do conflito dos fatos. Relatos dramáticos, que puxam pelo conflito 

emocional das pessoas envolvidas, possuem a tendência de serem mais lidos pela 

população. Destacam-se, neste ponto, o jornalismo popular e o uso do sensacionalismo 

para a veiculação das notícias. Muitos veículos de comunicação apelam para o lado 

emocional para atraírem mais espectadores.  

6 A consonância 

 O último valor-notícia de construção é a consonância. Aqui, o desafio do 

jornalista é inserir um fato novo em uma informação que já é conhecida pelo público, 

adicionando uma novidade em uma estória velha. De acordo com a definição de 

Traquina (2008), uma notícia inserida em um acontecimento com uma narrativa já 

estabelecida possui mais chances de ser notada pela população. 

 

 Sobretudo, o processo de produção jornalística evidencia uma prática midiática 

que diz respeito a “revoluções simbólicas, (...) que atingem estruturas mentais, isto é, 

mudam nossas maneiras de ver e de pensar” (BOURDIEU, 1997, p.64). Esta manobra, 

que é discursiva, acaba por produzir sentidos, a partir de estratégias de posicionamento 

discursivo. Este poder da mídia, que é simbólico, pode ser caracterizado como 
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estrutura invisível – que são um pouco, como a força da gravidade, coisas 

que ninguém vê, mas que é preciso supor para compreender o que se passa – 

às experiências individuais, isto é, como relações de força invisíveis vão se 

retraduzir em conflitos pessoais, em escolhas existenciais. (BOURDIEU, 

1997, p.75) 

 

 

 Assim, todo sujeito social está à mercê destas estruturas, que dizem respeito às 

representações que modificam suas escolhas e estilos de vida, de modo que “as 

representações são estratégias que visam transformar a posição” (BOURDIEU, 1997, 

p.70). De fato, é o sujeito quem produz sentido e, por isso, faz sentido dizer que é na 

relação entre o homem e o discurso, o lugar onde se encontram as diferenças, os 

desvios, as visões e as novas evidências.  

Para conquistar a autonomia, é preciso construir essa espécie de torre de 

marfim no interior do qual se julga, se critica, se combate mesmo, mas com 

conhecimento de causa; há confronto, mas com armas, instrumentos 

científicos, técnicas, métodos. (BOURDIEU, 1997, p. 89) 

 

 

 Também neste contexto, que envolve competição, autonomia e representações 

simbólicas e econômicas, é possível reconhecer que os discursos, com base em 

estratégias, evidenciadas em suas marcas discursivas, promovem notoriedade e 

visibilidade, em uma sociedade midiatizada: “os campos de produção cultural exercem 

uma forma raríssima de dominação: tem o poder sobre os meios de se exprimir 

publicamente, de existir publicamente, de ser conhecido, de ter acesso à notoriedade 

pública (o que, para os políticos e para certos intelectuais, é um prêmio capital)” 

(BOURDIEU, 1997, p.66). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Esta pesquisa é classificada como um Estudo de Caso. Para 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”. Assim, este trabalho 

organiza seus métodos a partir de uma pesquisa qualitativa, de observação do corpus a 

partir de sua perspectiva textual e imagética apresentados nas matérias coletadas. 

Para Goldenberg (2004), a pesquisa qualitativa auxilia na identificação de 

conceitos relevantes, a partir da descrição detalhada dos dados qualitativos, o que 

permite maior flexibilidade e criatividade no momento da análise, condicionando o 

sucesso da pesquisa à 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) 

 

4.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Para esta pesquisa, foi utilizada uma análise descritiva (GIL, 2008), combinada à 

Teoria da Extratificação dos Sentidos, de Roland Barthes. Para Gil (2008, 45), a 

pesquisa descritiva preocupa-se em “descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos”. Utilizada a partir de métodos qualitativos, neste trabalho, 

auxilia na descoberta da produção de sentido destes signos. Saussure (1915 apud PENN, 

2013) explica que os sistemas de signos linguísticos dizem respeito à semiologia, que é 

“a ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social”, a partir do estudo dos 

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

 Conforme Barthes (1964 apud PENN, 2013) 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 
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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 à conotação, Barthes (2003) compreende que é um sistema constituído 

por um método de significação. 

 

4.3 OBJETO E CORPUS DA ANÁLISE 

A revista Boa Forma (BF), publicada pela Editora Abril, foi criada em 1986 a 

partir de uma segmentação da revista Saúde. A revista Saúde abordava assuntos dentro 

das temáticas: nutrição, medicina, família, bichos e corpo. Nessa segmentação, a Boa 

Forma surgiu como um guia de ginástica em uma edição especial da Saúde. A 

linguagem utilizada era técnica e científica, e, nas matérias, professores de educação 

física apresentavam aulas de ginástica para o público. 

Em outubro de 1988, a segmentação Boa Forma foi separada da revista Saúde e 

tornou-se, assim, uma revista mensal. Em novembro de 1991, a Editora Abril 

reformulou a revista Boa Forma. Novas editorias foram criadas: "Gente em Forma", 

"Beleza Pura", "Light & Diet", "Sempre Jovem", "Vitrine", "Corpo e Mente", "Cartas" e 

"1X10". A época também foi marcada pela retirada dos homens dos editoriais de moda. 

Já no ano 2000, houve uma troca na diretoria da revista, responsável por uma 

reestrutura gráfica e editorial. A necessidade de um veículo mais direcionado e com 

maior afinidade com a leitora surgiu por causa da competitividade acirrada entre as 
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revistas e pelas novas tendências do mercado. A revista passou a dialogar com uma 

mulher-leitora preocupada com a saúde, beleza e bem-estar. Abriu-se, assim, mais 

espaço para assuntos como tratamentos estéticos e beleza em geral. 

Atualmente, a publicação é divida nas seguintes editorias: “Na Capa”, “Fitness + 

Esporte”, “Nutrição + Dieta”, “Beleza + Moda”, “Estilo de Vida” e “Sempre em BF”. 

As editorias possuem seções que além de não seguirem a mesma ordem em todas as 

revistas, não são fixas, podendo haver mais seções de uma editoria em uma revista se 

comparada com outra. A seção estudada neste trabalho, “eu consegui”, encontra-se na 

editoria “Sempre em BF”, e trata de experiências das leitoras em relação às mudanças 

estéticas em seus corpos.  

Fitness; 2. Beleza; 3. Dieta e nutrição; 4. Bem-estar; e 5. Especial. Além 

dessas seções, apresenta sempre uma reportagem com a “Garota da Capa” e 

outras mini-seções que veiculam conteúdos similares aos das seções fixas. Os 

conteúdos específicos de cada seção misturam-se, por vezes, com os de 

outras. (ALBINO & VAZ, 2008, p. 201). 

 

Assim, a Boa Forma é uma revista feminina que veicula temáticas como saúde, 

ginástica, estética, nutrição e beleza. Com um formato magazine 20 x 26,5 cm, a revista 

possui em torno de 100 páginas, entre matérias, opiniões e muitas páginas de 

publicidade. É nesse misto de conteúdo que “atrai e seduz”, que é construído um 

vínculo entre as leitoras por demonstrar, sobretudo, métodos de emagrecimento e de 

como ficar bonita através de exemplos de como outras mulheres, ditas “comuns”, longe 

da fama e com problemas semelhantes aos seus, desvencilham-se deles (ANDRADE, 

2002, P.19). 

 Neste contexto, o corpus deste estudo foi escolhido a partir das edições de Julho, 

Agosto e Setembro de 2016, de forma pontual, analisando especialmente a seção “eu 

consegui” da editoria “Sempre em BF”, a partir das seguintes categorias: 

 VIDA SAUDÁVEL: Esta categoria é ancorada no pensamento de Simmel 

(1996), Bourdieu (2011) e Goffman (2007), no sentido da observação da troca 

de estilos de vida a partir de escolhas que possam ler e condizer com as 

representações da uma readequação de hábitos, costumes e práticas em 

sociedade. 
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 BELEZA DO CORPO: Esta categoria é observada a partir dos conceitos de 

Eco (2014) e Rancière (2005), sobretudo, no que se refere à construção e busca 

de um ideal de beleza pautado nas mudanças corporais, e como tais escolhas 

poderiam promover autonomia estética. 

 CRITÉRIOS DE ESCOLHA: Esta categoria é estudada a partir das ideias de 

Scalzo (2004), Traquina (2008) e Morin (2005), no sentido da busca por 

referências e justificativas subsidiadas nos critérios de noticiabilidade e na busca 

por referências midiáticas que traduzam padrões estéticos contemporâneos. 

 

4.4 O PERCURSO METODOLÓGICO  

Este estudo foi organizado em três fases, que compreendem: 

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 Scalzo (2004), Eco (2014), Rancière (2005), Traquina (2008), 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 Julho, Agosto e Setembro de 2016, e organização das 

categorias de pesquisa, com base na escolha de métodos quantitativos de pesquisa. 

3ª FASE: Foram realizadas as análises dos dados obtidos, de acordo com as categorias 

elencadas a partir de conceitos de Gil (2008) e Barthes (2003) Assim, realizou-se a 

classificação, interpretação e discussão destes dados, bem como a elaboração do 

relatório final. 
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4.5 OBJETO EMPÍRICO 

 
    Figura 1, Capa Boa Forma – Julho 20016, Ed.357 

 

Na capa da revista de julho de 2016, edição 357, estão as jogadoras de vôlei da 

seleção brasileira Sheilla Castro, Fabiana Claudino e Dani Lins. Há apenas a manchete e 

uma chamada nesta capa, voltadas para dicas de treino e alimentação, e dieta. Além das 

matérias habituais sobre esporte, dieta, moda e estilo de vida, há a reportagem especial 

com as meninas da capa sobre como elas mantêm o corpo atlético. Teve como destaques 

chamadas como “Cada mordida tem sua hora”, “Tira o pé do chão”, “Minhas curvas, 

meus treinos”, “Batalha das amigas”, “Devagar e sempre”, “Mix de beleza”, “Look 

fitness” e “Viva melhor”. Em especial, a editoria “Sempre em BF” apresentou os 

seguintes títulos: “Entre nós”, “#atitudeboaforma”, “Eu consegui” e “Mundo Boa 

Forma”. 
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              Figura 2, Capa Boa Forma – Agosto 2016, Ed. 358 

 

Na edição 358 da revista Boa Forma, de agosto de 2016, a atriz Giovanna 

Antonelli estampa a capa junto com quatro chamadas e uma manchete. Os destaques da 

revista são a dieta low carb, o treino funcional e o crossfit, um guia do suplemento 

alimentar Whey e a reportagem especial com a atriz Giovanna Antonelli. Algumas 

chamadas que se sobressaíram: “Bumbum dos sonhos”, “Golpe certo no carbo”, “Luz, 

câmera, carão!”, “Menos calorias”, “Vai dar Brasil!” e “Zona livre de alergias”. Em 

especial, a editoria “Sempre em BF”, apresentou os seguintes títulos: “Entre nós”, 

“#atitudeboaforma” e “Eu consegui”. 
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Figura 3, Revista Boa Forma – Setembro de 2016, Ed. 359 

 

 A atriz Giovanna Ewbank estampa a capa da edição 359, de setembro de 2016. 

A manchete é sobre a dieta do crossfit e há mais cinco chamadas. Além da reportagem 

especial com a atriz, “De repente 30”, a revista tem como destaque as chamadas: 

“Viciada em Superação”, “Magic coco”, “Cabelo em boa forma”, “Look fitness”, “Vai 

encarar?”, “De boca em boca” e “À prova de som”. Em especial, a editoria “Sempre em 

BF”, apresentou os seguintes títulos: “Entre nós”, “#atitudeboaforma”, “Eu consegui” e 

“Mundo Boa Forma”. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 Com base no levantamento do referencial teórico e na metodologia escolhida, a 

análise deste trabalho se finda na observação de três edições da revista Boa Forma 

(Julho, Agosto e Setembro de 2016), a partir de três categorias elencadas: vida saudável, 

beleza do corpo e critérios de escolha. Seguem as análises na próxima página, que 

observam passagens textuais e imagéticas em que a proposta sustentada teoricamente 

em cada categoria está presente e compõe a referida seção, edição a edição. 
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5.1 Edição de Julho de 2016 

 

 

 Figura 4 - Ed. BF 357, pg. 98  
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Figura 5 - Ed. BF 357, pg. 99 

Sobre a categoria Vida saudável pode ser percebida, na revista, a partir de 

diversas passagens, a começar pelo título: “aprendi a substituir”; posteriormente, em 
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“pequenas mudanças” (olho), “comprei minha primeira calça jeans” (l.3), “lutando pela 

minha vida com todas as forças” (l.18), “recomendação dos meus médicos” (l.33), “peso 

não interferia mais na minha rotina de atividades físicas” (l.45), “mantive os mesmos 

hábitos alimentares de antes da cirurgia” (l.50), “aprendi a me satisfazer com 

quantidades menores” (l.60), “comecei a prestar mais atenção no que estava comendo (o 

sabor, a textura e a sensação)” (l.65), “só consigo treinar com meu personal duas vezes 

por semana-, apostei em pequenas mudanças na rotina” (l.75), “hoje já não sofro mais 

com problemas de saúde e tenho o prazer de dizer que sou uma mulher que superou a 

obesidade” (l.83), “com a revolução no meu estilo de vida ganhei conhecimento” (l.84) 

e “minhas pacientes me inspiram e não me deixam desanimar” (l.90). 

A categoria beleza do corpo pode ser percebida nas seguintes passagens: 

“cirurgia de redução do estômago” (olho), “a ideia de experimentar roupa em lojas já 

me assombrava” (l.8), “aquele jeans representava muito mais do que uma mudança 

estética” (l.16), “com 108 quilos” (l.26), e também em “hoje já não sofro mais com 

problemas de saúde e tenho o prazer de dizer que sou uma mulher que superou a 

obesidade” (l.83). 

A categoria critérios de escolha baliza sentidos encontrados em Traquina 

(2008): para seleção, é visível ideia de proximidade com a leitora, além da relevância do 

tema e uma ideia implícita de conflito, que é pessoal, existencial e paradigmático de 

mudanças; para contexto, a noção presente é a da visualidade, observada na utilização 

do recurso de imagens articulados em dois momentos: a primeira imagem, em 

evidência, retrata o momento atual da testemunha, que usa um vestido curto preto e está 

maquiada. A imagem é colorida e de corpo médio, é uma foto com pose realçada, visto 

que ela coloca a mão na cintura A segunda imagem é menor e representa seu momento 

anterior, está em preto e branco, e a testemunha é mostrada com uma camiseta solta 

para conotar uma certa ideia de dificuldade no vestuário. Para construção, os critérios 

vinculados à personalização e dramatização são evidenciados, seja na condução do 

texto, que remota uma trajetória de luta da testemunha para chegar a um objetivo, 

finalizada com a ideia de sugestão para as leitoras com “dicas para mudar os hábitos”, 

colocadas ao final da matéria (disposta na lateral direita final). 
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5.2  Edição de Agosto de 2016 

 

 
 

Figuras 6 - Ed. BF 358, pg. 108  
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Figuras 7 - Ed. BF 358, pg. 109 

 

 

A categoria vida saudável está representada nas seguintes passagens do texto: 

“só quando parei de me sabotar é que consegui” (título), “mudança de cardápio”(olho), 
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“com o casamento, a situação ficou crítica” (l.26), “descobri o motivo da minha 

sonolência” (l.43), “corte radical no cardápio” (l.47), “meu paladar foi ficando mais 

flexível”. “Aprendi receitas para matar a vontade de massas, pães e doces” (l.68-70), 

“minha rotina de exercícios também mudou quando conheci o treinamento funcional” 

(l.76-78), “meu personal alterou minha planilha com novos desafios” (l.80) e 

“empolgação é intensificar o ritmo dos treinos e aumentar o descanso entre eles” (l.83). 

A categoria beleza do corpo é notável nas seguintes passagens: “experimentar as 

menores peças” (olho), “afinal minha pele se adaptou bem às novas medidas” (l.5), 

“com o tempo, fui conhecendo meu corpo e o que me faz bem” (l.74) e “Fiz a maior 

festa qundo comprei meu primeiro short 44. Jamais imaginei que um dia usaria um top 

cropped!” (l.86-87). 

 À semelhança da matéria anterior, a categoria de critérios de escolha também 

passa pelas mesmas condicionantes de proximidade, relevância, visualidade (porém, na 

imagem menor, em preto e branco, a testemunha desta edição está vestida com uma 

roupa de festa que mostra o braço e o busto em grande evidência), personificação e 

dramatização, inclusive com a mesma estrutura imagética. Porém, esta categoria 

também está implícita no texto, quando das passagens “levei um ano e meio para 

eliminar 40 quilos e reduzir meu percentual de gordura de 47 para 19%” (l.11-13) e “Sei 

que nunca serei como a modelo Izabel Goulart” (l.88), no sentido de buscar o critério 

temporal e referencial-notório para a construção da matéria. 
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5.3 Edição de Setembro de 2016 

 

 
 

Figuras 8 - Ed. BF 359, pg. 104 
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Figuras 9 - Ed. BF 359, pg. 105 

 A categoria vida saudável aparece nos seguintes trechos da matéria: “não tinha o 

mesmo fôlego de antes” (título), “voltar a praticar esportes, focar em um cardápio 

saudável” (olho), “Nunca tive que brigar com a balança” (l.1), “completamente louca 

por esportes” (l.14), “abandonei o costume de praticar exercícios” (l.21), “frequentadora 
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assídua de uma, de segunda à sexta” (l.26), “reposição hormonal” (l.39), “voltar a 

praticar atividade física” (l.40), “sou muito competitiva” (l.54), “a musculação tem tido 

um papel importante nessa melhora” (l.62), “manter a disciplina” (l.67), “nova rotina 

dinâmica influenciou também meus filhos” (l.70) e “a vida fica mais leve quando 

fazemos o que gostamos” (l.90). 

 Os pressupostos elencados para pensar a categoria beleza do corpo estão 

representados nas seguintes passagens da matéria: “conquistar um corpo que jamais teve 

– com apenas 10% de gordura” (olho), “minha genética me deu uma mãozinha amiga 

neste quesito” (l.2), “rebeldias do meu corpo” (l.8), “meu corpo não foi feito par ficar 

parado e escolhi a corrida como meu primeiro desafio” (l.41-44), “a musculação tem 

tido um papel importante nessa melhora” (l.62) e “as calças ficaram larguinhas na 

cintura e apertadas nas coxas” (l.87). 

 Por fim, a categoria critérios de escolha também passa pelo posicionamento 

testemunhal das anteriores, quando da referência ao papel de profissionais da saúde, 

como personals, nutricionistas (l.85), ou até mesmo objetos ligados ao universo da vida 

saudável, como utilização de “whey” (l.81) e “shake” (l.82). No quesito imagem, à 

semelhança da primeira matéria, a testemunha foi fotografada em pose com um vestido 

curto. Também em todas as imagens coloridas e em evidência, que demonstram o 

momento atual das testemunhas, é utilizado um recurso gráfico, estilístico e artístico na 

foto que reforça, em números, o “peso” e a “altura” de cada pessoa que tem sua 

trajetória estética contada no case, além do tópico “conquista”, que aponta a perda de 

peso e outros índices importantes sobre medidas do corpo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há sempre, nos diálogos processuais ou semiológicos da comunicação, uma 

relação entre os sujeitos e os objetos, o corpo e a arte, implícitos nos modos de 

reinvenção, nas readequações sociais e nos rótulos de pertencimento que os laços e 

vínculos, produtos dessas relações, estreitam. Neste jogo, a emancipação estética 

(RANCIÈRE, 2005) pode amarrar a relação notável entre beleza, mídia e a própria 

noção de estética. Assim, as pessoas, ao se preocuparem com seus corpos e modos de 

transformá-los em algo diferente para se sentirem mais ou menos pertencidas aos 

círculos sociais, utilizam-se recursos de toda forma: a disciplina demonstrada, as novas 

facilidades conquistadas com o corpo, a manutenção da conquista de novos hábitos, etc. 

A partir das análises da Revista Boa Forma, em especial, de sua seção “eu 

consegui”, veiculada na editoria “Sempre em BF”, esta representação de trajetória 

estética torna-se o fio condutor das matérias jornalísticas, além do próprio nome dado à 

seção, que constrói a ideia de “conquista, batalha, luta”, entre outros aspectos que o 

universo estético interpõe para a vida em sociedade, para a elaboração de um percurso 

que garanta a adequação aos padrões estéticos sociais impostos, pautados nos ideais de 

uma vida saudável (BAUMAN, 2008). Na busca por um objetivo estético, as pessoas 

adotam medidas e um caminho a ser seguido. Assim, a revista articula um vínculo com 

as leitoras a partir da noção de testemunhalidade, quando apresenta a história destas 

pessoas como um exemplo a ser seguido para se viver bem na sociedade do bem-estar 

(BAUMAN, 2008).  

Neste viés, as discursividades da revista Boa Forma vendem saúde e compram 

bem estar, promovendo um estilo de vida saudável, instaurando uma sociedade 

preocupada com o corpo, que busca “„fazer de si mesmo uma mercadoria vendável‟ é 

um trabalho do tipo faça-você-mesmo e um dever individual. Observemos: fazer de si 

mesmo, não apenas tornar-se, é o desafio e a tarefa a ser cumprida” (BAUMAN, 2008, 

p.75). Assim, por um lado, há nesse processo comportamental, social e cultural, algo de 

criativo, algo que permite cada um contar sua história a sua maneira, do seu ponto de 

vista do que seria esta batalha estética imaginária e individual; por outro, há um saber-

fazer coletivo, que se repete e acaba por se tornar um padrão social de estilo de vida 
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(BOURDIEU, 2011), que, por sua vez, instaura uma nova forma de viver e de estar em 

sociedade. Ambos os pontos-de-vista brincam com a ansiedade dos indivíduos da 

sociedade ocidental midiática de consumo, transfiguradas nas palavras e imagens que 

veiculam sensibilidades recíprocas e se tornam referências sociais construídas nas 

páginas das revistas estéticas cada vez mais consumidas visceralmente com voracidade. 
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