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RESUMO 

 
No presente trabalho estudam-se as novas relações entre produtor e leitores de revistas 
temáticas no contexto da midiatização, a partir de uma análise da revista NOVA - 
Cosmopolitan. O objetivo foi compreender como e onde a revista apresenta suas próprias 
leitoras e como estabelece com elas, o seu “contrato de leitura”. O estudo foca suas 
observações num corpus que reúne como materiais três edições das últimas décadas: maio de 
1991; abril de 2001 e maio de 2011, sendo que uma das edições já está acoplada a um formato 
digital. Analisa-se como NOVA desenvolve seus vínculos com suas leitoras a partir de um 
contrato de leitura que as desdobra em coprodutoras, além de novas possibilidades de acesso e 
a inserção no formato digital. De maio de 1991 até maio de 2011 verificaram-se mudanças e a 
complexidade dos contratos. A leitora é transformada num ator, chamando a atenção para 
suas manifestações, que ocorrem através de uma circularidade do formato impresso aos 
dispositivos digitais, de forma que a leitora, transita entre o meio impresso e as páginas on-
line, sendo convidada a participar intensamente e a contatar com outras leitoras, personagens 
dos blogs, no website da revista. A pesquisa indica que houve aumento no espaço destinado à 
participação da leitora nas páginas impressas a partir desta circularidade proposta pela 
publicação nos meios digitais, bem como o novo papel do jornalista em revistas femininas a 
representar um organizador de conteúdo que deve estar a par de tudo que acontece no portal e 
nas redes sociais de NOVA. 
  
Palavras-chave: Midiatização. Contratos de leitura. Jornalismo de revista 
 
 

ABSTRACT 

 

In this paper we study the new relations between producer and magazine readers in the 
thematic context of media coverage, from an analysis of the NOVA – Cosmopolitan 
magazine. The objective was to understand how and where the magazine has its own readers 
and to establish with them, their "reading contract". The study focuses on his observations in a 
material body that gathers together three issues of recent decades: in May 1991, April 2001 
and May 2011, and one of the issues is already connected to a digital format. NOVA  
analyzed as developing its ties with its readers from reading a contract that unfolds into co-
producers, and new possibilities of access and inclusion in digital format. From May 1991 
until May 2011 there have been changes and complexity of contracts. The reader is 
transformed into an actor, calling attention to its manifestations, which occur through a 
circularity of the printed format to digital devices, so that the reader, it traverses the pages in 
print and online, are invited to participate intensely and contact with other readers, character 
blogs on the website of the magazine. Research indicates that there was an increase in space 
for the participation of the reader on the printed pages from this circularity proposed by the 
publication in digital media, as well as the new journalist's role in women's magazines to pose 
an organizer of content should be aware of all what happens in the portal and social networks 
of NOVA . 
  
Keywords: Media coverage. Contracts for reading. Magazine Journalism 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta da presente pesquisa é fazer um estudo da revista NOVA - Cosmopolitan, 

a fim de analisar e descrever as estratégias que utiliza para mostrar suas leitoras nas páginas 

impressas e on-line convertendo-as em novos papeis no âmbito da publicação. A conversão 

ocorre pelo fato de as leitoras serem elevadas ao status de coprodutoras do conteúdo. São 

transformadas dentro de um sistema de circularidade entre os meios que a própria revista 

propõe a participação. 

O objeto de estudo escolhido trata-se de uma publicação que existe há mais de trinta 

anos no mercado brasileiro, magazine mensal que tem um conteúdo destinado às mulheres 

jovens que nele buscam por matérias e reportagens sobre moda, beleza, sexo e 

comportamento. 

Desde o surgimento da revista, na década de 70, as leitoras puderam acompanhar os 

anseios da mulher de sua época, através da leitura de NOVA, como uma revista feminina 

sempre ligada às tendências. As cartas das leitoras à redação sempre foram um canal de 

contato e o termômetro de como a revista é aceita por cada geração. Hoje, a forma de contato 

se estende através de outros meios e tecnologias, a produção tem uma relação mais estreita 

com seu público. 

Os textos jornalísticos são construídos a partir de fontes consultadas, mas nos últimos 

anos os leitores tornaram-se as próprias fontes em determinadas matérias e reportagens. É 

cada vez mais comum a participação a partir do uso de relatos e questionamentos aos veículos 

de comunicação, segundo regras que são estipuladas pelo próprio contrato de leitura da 

publicação.  

Partindo da identificação das editorias em que as leitoras da revista Nova aparecem e 

da maneira que elas são apresentadas nas seções, propõe-se uma leitura sobre a construção 

dos textos nas páginas da revista NOVA, a partir deste trabalho final de graduação. Nosso 

foco é examinar a partir da própria revista, a participação das leitoras através do uso de 

relatos, questionamentos e depoimentos desse público feminino. 

Desde o advento da internet e das redes sociais, os espectadores interagem com os 

veículos de comunicação de uma maneira mais rápida, através de e-mails, salas de bate-papos 

(os chats) e sites de relacionamentos como o Orkut, o Facebook e o Twitter. A revista NOVA 

-Cosmopolitan por ter relação estreita com as suas leitoras, procura dar voz àquelas mulheres 
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que lêem as publicações todos os meses, compram os produtos sugeridos e expressam suas 

opiniões naquelas redes.  

Nas páginas impressas, se encontra uma leitora participante, que adquire a revista 

mensalmente e preocupa-se em seguir todos os passos daquela edição: ler, interpretar, opinar 

e interagir com as demais leitoras. Existe então, um caminho que a leitora percorre 

demonstrando seu interesse pelo conteúdo editorial, percurso este, que é instituído pelos 

dispositivos do contrato de leitura.  A pergunta que pode ser feita é - Como se constitui este 

caminho? Por onde a leitora passa antes de acessar as ferramentas que a revista dispõe seu 

conteúdo on-line? Quais são os possíveis efeitos desta transformação que a leitora sofre por 

conta desta estratégia?   

Em 2011, o site de NOVA foi reestruturado, como todos os outros sites da editora 

Abril, mas especificamente no objeto escolhido foram inseridas outras ferramentas para que 

as leitoras possam  cada vez mais acessar o conteúdo com informações extras, fazer testes e 

entrar em contato com a produção. Nesta nova roupagem, foram criados blogs em forma de 

diários femininos contendo textos relacionados à moda, à beleza, às viagens e gastronomia, 

aos animais de estimação, ao sexo e ao relacionamento entre homem e mulher. 

Os blogs trazem textos curtos e de opinião, há espaço para comentários, onde qualquer 

pessoa pode acessar sem ter nenhum cadastro com a revista. As autoras dos textos são as 

próprias editoras da revista e leitoras escolhidas. Cria-se então um diálogo entre uma leitora 

personagem de histórias e outras leitoras. 

De que forma as leitoras são apresentadas no site revista? De que maneira a revista 

utiliza os depoimentos das próprias leitoras e chama para a participação? 

O intuito de se estudar uma revista feminina, durante o trabalho final de graduação 

deu-se em função de um grande interesse pela imprensa feminina num contexto onde o objeto 

escolhido representa uma publicação de grande tiragem no país. NOVA está posicionada em 

9º lugar entre as revistas mensais mais vendidas no Brasil. Em 2010 as revistas segmentadas 

foram as que mais cresceram e contrataram mais profissionais, de acordo com dados da 

pesquisa anual realizada pela Associação Nacional de Editores de Publicações (ANATEC, 

2011). 

A escolha do objeto foi baseada também no interesse da pesquisadora em assuntos 

relacionados ao universo feminino e no tipo de leitura cotidiana que é mais consumida por 

mulheres jovens: as revistas de comportamento. O estudo sobre a NOVA visa proporcionar a 

apresentação de teorias relacionadas ao jornalismo, além de uso de métodos que nos ensejam 
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compreender melhor estas novas formas de contrato entre a revista e as leitoras, e, 

particularmente, como a revista transforma o status da leitora. Trata-se de um exercício muito 

localizado, mas julgamos compatível com a natureza de uma monografia de conclusão de 

graduação, e cujos resultados serão de valiosa importância para a formação em Jornalismo.  

Dentro dos objetivos desta pesquisa, destaca-se nosso interesse em compreender como 

e onde a NOVA apresenta suas próprias leitoras e como estabelece esse contrato de leitura. 

Além deste objetivo, visamos também como objetivos específicos: a) descrever como a leitora 

é constituída; apresentada e tem sua vida mostrada no dispositivo. b) descrever as operações e 

estratégias que transformam a leitora num ator do sistema de produção da revista; c) 

descrever as manifestações da leitora nas redes sociais; as interações entre leitora e a revista 

em dispositivos como o website e os blogs criados pelas próprias revistas. 

Nosso roteiro de sumário vai mostrar nossos passos que guiaram à realização deste 

trabalho. No primeiro capítulo, fomos buscar informações sobre o jornalismo de revista e 

sobre a história do jornalismo destinado ao público feminino para compreender um dos 

elementos mais importantes da pesquisa.  

Partimos do momento em que a própria pesquisadora é inserida neste estudo por 

representar uma leitora e observadora do objeto de pesquisa. Criou-se, então, um subcapítulo 

nesta introdução ao trabalho. 

No capítulo dois, foi realizada uma revisão de estudos de caráter acadêmico acerca de 

pesquisas desenvolvidas sobre revistas femininas. No terceiro capítulo, elege-se o referencial 

teórico deste estudo fazendo-se um breve apontamento sobre jornalismo de revista, imprensa 

feminina, as novas relações entre produção e recepção de revistas no ambiente da 

midiatização e os contratos de leitura diante dos novos papéis.  

No quarto capítulo, realizamos a análise da revista onde há a descrição das anatomias 

do impresso e on-line para a compreensão e leitura das estratégias. Dentre outros resultados, 

demonstra-se ali a existência de um novo dispositivo abrindo meios impressos e digitais, e, 

dessa associação, resulta um novo mecanismo de circulação inter mídias – 

impresso/digital/impresso – envolvendo-se a participação das leitoras em suas dinâmicas 

editoriais e discursivas. 

Para se entender a natureza desta pesquisa, se torna muito importante que seja 

compreendido meu percurso de leitora à pesquisadora de revistas femininas. 

Desde 1995, tenho o costume de ler revistas de comportamento. Comecei a 

acompanhar publicações como Capricho e Todateen aos 10 anos de idade. Era fácil encontrá-
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las em uma banca de revistas na esquina da escola. O fácil acesso e a minha curiosidade, 

sempre me fizeram comprar todos os meses e procurar por revistas semelhantes daquelas mais 

famosas da época.  

Ao folhear revistas com assuntos relacionados à moda, à música, à puberdade, aos 

garotos bonitos e aos dilemas familiares, procurava por mais. Fazia recortes dos produtos que 

queria adquirir. Montava capas de cadernos com a moda daquelas modelos que queria ser. 

Queria construir meu mundo igual àqueles mundos em que as outras meninas estavam. 

Mandava cartas com perguntas para seção de dúvidas; queria, na verdade, encontrar uma 

maneira de participar e aparecer. 

Todas as minhas amigas escondiam as revistas dos seus pais. Eu não! Fazia questão de 

aparecer com elas para que meus pais realmente soubessem quem eu era. Na realidade, era um 

afronto. Uma maneira de dizer: “- Olha! Eu cresci. Estou lendo Capricho, já dei meu primeiro 

beijo e já posso ter a chave de casa”. 

Ao passar dos anos, mesmo perpassando por todas as crises de identidade que uma 

adolescente pode ter, queria entender um pouco mais sobre o que estava vivendo. Não queria 

mais ler sobre meus ídolos adolescentes, tão pouco saber o que os meninos estavam pensando 

sobre o comportamento das meninas. Aquelas matérias sobre eles não me interessavam mais. 

Todas as minhas amigas também estavam crescendo e desenvolvendo uma vontade de 

mergulhar no universo feminino. Ser mais liberal, mais moderna e saber usar a beleza em 

nosso favor. Com certeza uma ideia mais individualista de ser. 

Sempre procurei por revistas com informação e entretenimento, com as quais me 

identificava pelo conteúdo adolescente e atual. Por me tornar uma leitora participante, 

ingressei nesse mundo onde me encontro até hoje. No universo feminino, curioso e que 

constrói personagens para serem desvendadas. 

Bater papo na internet, ter um Fotolog, blogar e criar um perfil no Orkut, fizeram 

parte da vida da minha geração. A tal de “geração Y”, chamada por alguns sociólogos como 

geração do milênio ou da internet. Todos nascidos após os anos de 1980 e antes dos anos de 

1990. Folhear páginas de revistas continuava sendo interessante, mas ao chegar às últimas 

páginas de leitura, já poderíamos comentar on-line a respeito.  

As revistas que mais me chamaram a atenção, nos anos que compreendem 2001 até 

2011, sempre foram segmentadas, como as femininas: Cláudia, NOVA e Boa Forma. Com a 

que mais me identifiquei foi com a NOVA, pois a publicação chama as leitoras para um 

mundo no qual é possível qualquer mulher se sentir moderna e atraente. 
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Desde o início da graduação tive como objetivo pesquisar sobre a revista NOVA, mas 

não sabia muito bem em qual ponto de vista. Resolvi então, no sétimo semestre da faculdade 

de Jornalismo, estudar um pouco sobre a participação das mulheres comuns na construção do 

conteúdo da revista. Já que as leitoras aparecem cada vez mais naquelas páginas, através de 

quais meios elas podem interagir e ajudar a compor um magazine tão famoso no país. A 

seleção do corpus se mostrou pertinente uma vez que as revista eleita é referência no mercado 

editorial nacional, servindo inclusive como inspiração para o surgimento de outras 

publicações do gênero. 

Já como leitora e pesquisadora, há poucos meses, encontrei o site de NOVA 

reformulado e com novas “atrações”. Hoje, é possível observar o quanto a revista se preocupa 

em manter o conteúdo atualizado e interativo. São fotos, textos, vídeos e um espaço 

totalmente direcionado à leitora que quer absorver muito mais do que o conteúdo do impresso. 

Páginas de serviço e uma extensão do impresso que traz novidades e deixa à leitora participar 

de diversas maneiras. 

A escolha do objeto foi determinada no segundo semestre de 2010. Depois de 

formulado o projeto deste trabalho final de graduação, sentiu-se, então, a necessidade de 

observar as marcas e as estratégias na revista NOVA que levam as leitoras até o site oficial e 

regulam a participação das mesmas. Os questionamentos surgiram em torno dos contratos de 

leitura no ambiente da midiatização, aqueles que, hoje, aproximam os leitores e os convertem 

dentro de uma nova maneira de interagir. 

Espera-se que este breve relato ajude os leitores deste trabalho a compreender nossas 

motivações e como o processo percorrido nos deslocou de uma leitora, como outra qualquer, 

numa leitora interessada, ao ver-me convertida, numa outra forma de ver a revista. De um 

lugar que me foi ensejado pelas exigências e pesquisas acadêmicas.  
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2 UMA BREVE REVISÃO DE ESTUDOS SOBRE REVISTAS FEMININAS  

 

Para promover o presente estudo de uma revista feminina, foi necessário mapear 

possíveis números de pesquisas já desenvolvidas no âmbito acadêmico com temas 

semelhantes ao deste trabalho final de graduação. Sem o interesse em fixar um período, o 

mapeamento passou pela leitura de artigos, monografias e dissertações de mestrado. 

Partindo de uma revisão de estudos dentro do universo acadêmico voltados para 

graduação, foi possível encontrar inúmeros trabalhos elaborados no Brasil dentro das áreas de 

Comunicação e Letras. As pesquisas foram escolhidas pela proximidade que representam e a 

contribuição que será dada a este trabalho de graduação em Jornalismo. 

Foram encontradas aproximadamente 30 pesquisas entre trabalhos escritos durante os 

anos que compreendem 2001 até o ano de 2010. O período representa uma década de vários 

estudos acerca de revistas femininas atuais, que hoje, elas representam segundo Scalzo (2003) 

51% da tiragem de revistas no Brasil. 

O motivo do surgimento de pesquisas sobre revistas femininas é sem dúvida, o grande 

número de publicações existentes no mercado brasileiro, especialmente a sua diversidade 

temática. As já desenvolvidas até o momento tratam a figura da mulher como a representação 

de um ideal feminino construído pelas próprias revistas, ideal este, diga-se de passagem, 

múltiplo e diverso. 

Os trabalhos escolhidos para compor este capítulo referem-se ao discurso de revistas 

como NOVA, Cláudia, TPM; e as adolescentes, Capricho; Todateen; Atrevida; Atrevidinha; 

Atrevida Fashion; Teen Mania; Loveteen; e Smack! – Todas representam os títulos mais 

citados nos trabalhos sobre revistas nas áreas de Comunicação e Letras. 

Ao fazer esta revisão de estudos, foi possível notar que os trabalhos, dentro desta 

última década, parecem se repetir. O foco nos estudos encontra-se especificamente na mulher 

e a representação do feminino nas revistas. O enfoque dado aos estudos de revistas femininas 

se mantém como estudo do gênero e grande parte parece se voltar à análise do discurso 

daqueles veículos.  Não sendo possível apresentar todas, foram escolhidas oito pesquisas para 

que sirvam de referência a este presente trabalho final de graduação. 

Percebe-se que há uma reflexão de como o conteúdo da publicação influencia no 

comportamento das leitoras, como nos textos: “Como se constrói uma mulher: uma análise do 

discurso nas revistas brasileiras para adolescentes” (LIRA, 2009); “A construção do discurso 

amoroso em revistas femininas” (MIRANDA, 2006); “Ideais de mulher: estética de corpo e 
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de relações afetivo-sexuais veiculados pela mídia escrita em revistas direcionadas ao público 

jovem no contexto brasileiro” (SANTOS, 2006); “Em pauta Capricho, NOVA e Claudia: 

Idealização das leitoras em diversas fases da vida” (MACHADO, 2010). 

Outras pesquisas que serão referência neste capítulo foram desenvolvidas dentro de 

cursos de Comunicação – Jornalismo e Relações Públicas, portanto, podem se aproximar 

deste presente trabalho. São elas: “Narradoras da revista TPM: Uma ruptura com a narrativa 

jornalística tradicional” (SILVA, 2006); “Estratégias de comunicação das revistas femininas: 

consumo e modo de vida” (KOSHYAMA, 2008); “Para uma genealogia da confissão aos 

meios de comunicação: o caso das revistas femininas” (HOLLENBACH, 2006).  

Lira (2009), na dissertação “Como se constrói uma mulher: uma análise do discurso 

nas revistas brasileiras para adolescentes” investigou as marcas discursivas de identidade 

feminina nas revistas destinadas a um público específico – as adolescentes brasileiras: 

Atrevida; Capricho; Smack!; Todateen; Atrevidinha; Atrevida Fashion; Loveteen e Teen 

Mania. A autora reconhece a mídia com o potencial de formação identitária da adolescente, 

com consequentes desdobramentos na constituição das identidades de mulher “[...] a jovem 

que está em processo de re-construção de sua individualidade, deixando as coisas de menina e 

preparando-se para o mundo de mulher” (LIRA, 2009, p. 13). A mídia focada nas jovens 

segue compromissada com a mídia feminina destinada à mulher; a preparação de uma 

identidade feminina. 

Santos (2006) também dedica seu interesse investigativo para o público jovem 

feminino com a dissertação “Ideais de mulher: estética de corpo e de relações afetivo sexuais 

veiculados pela mídia escrita em revistas direcionadas ao público jovem no contexto 

brasileiro”. Procurou compreender os ideais de mulher perpassados pelas revistas Capricho e 

Todateen. A autora considerou os padrões estéticos; visão de corpo ideal e comportamentos 

desejáveis nas relações afetivo-sexuais; presentificados nas seções que tratavam 

especificamente de relacionamentos afetivos e interpessoais. Neste sentido, ela encontrou 

como resposta nas revistas Todateen e Capricho a construção de mais de um ideal de mulher e 

muitas vezes contrastante do que venha ser mulher e feminilidade. De acordo com a autora, a 

mulher precisa ter relacionamentos duradouros e monogâmicos, precisa valorizar o amor 

romântico. 

Ainda sobre o comportamento afetivo das leitoras, Miranda (2006), em “A construção 

do discurso amoroso em revistas”, diz que a revista NOVA, por exemplo, tem o dom de 

seduzir e persuadir suas leitoras. Para ele, NOVA possui um caráter persuasivo e sedutor. 
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Persuasivo, pois tenta controlar o enunciatário pelas vias da racionalidade, fazendo-o crer 

naquilo que diz. 

Miranda (2006, p. 73) ainda complementa, discorrendo que:  

 
Opera-se o domínio do saber, como local de circulação de verdades e crenças. É 
certo que todo discurso comporta algo de persuasivo e persuadir alguém significa 
induzi-lo a crer no que se diz, através de mecanismos que permitam o êxito do ato 
discursivo que, para tal, se desenvolve demonstrado por razões persuasivas e dignas 
de crença.  

 

O autor afirma que os procedimentos que são adotados por NOVA ao citar autoridade, 

ao se colocar como autoridade e ao preocupar-se em manter um discurso coerente sobre a 

relação da mulher com as fantasias sexuais do homem. Sedutor por apresentar marcas que 

tentam conquistar o enunciatário pelo prazer, por tentar controlá-lo pelo viés do agradar, por 

tentar acionar, na leitora, sentimentos, pensamentos e estados emocionais que promoverão 

projeções e identificações da leitora com aquilo que é narrado no texto. Para ele, a sedução 

deve ser pensada como um conceito abrangente, que abarca processos psicológicos, 

ideológicos, simbólicos e sócio-culturais. 

Os trabalhos sobre revistas femininas dentro da Comunicação apresentam também 

propostas de análise mais aprofundada. Foram escolhidas três pesquisas que chamaram a 

atenção por desenvolver temáticas com foco nas leitoras personagens, nas estratégias de 

comunicação e nas narrativas pessoais. 

Machado (2010) verifica como as publicações por ele analisadas constroem sua leitora 

idealizada, no intuito de compreender como as mesmas se tornam simultaneamente espelho e 

reflexo das aspirações e questões cotidianas do universo feminino nas mais variadas fases da 

vida. As revistas em pauta foram: “Capricho, NOVA e Cláudia: a idealização das leitoras em 

diversas fases da vida”. Para a autora, existe uma grande preocupação da sociedade, em geral, 

com a própria imagem. Às vezes, a preocupação em seguir determinados padrões impostos 

pelas revistas é justificada em função da necessidade de se ter uma boa saúde, outras vezes, à 

necessidade de se ter uma boa aparência (em função da posição social, política, cultural ou 

econômica que se ocupa), outras ainda, a fim de se manter (ou parecer) jovem.  

Silva (2007), no trabalho “A imagem da mulher na revista NOVA: uma análise do 

espetáculo de si” analisam a partir dos discursos enunciados nas reportagens da revista 

NOVA, especificamente no ano de 2007, quais são os argumentos utilizados para justificar a 

importância do culto à própria imagem. Para elas foi importante conhecer quem são os 
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principais "personagens" (atores sociais) que fazem uso destes discursos, recursos e as 

estratégias discursivas que foram utilizadas para convencer todos a "ter sucesso”. 

Considerando-se a importância que algumas profissões dão ao culto da imagem e à formação 

da opinião pública, para as autoras, resultou na importância de se fazer uma pesquisa no 

âmbito da realização do curso em Relações Públicas. 

Para Koshyama (2008) todas as revistas femininas trabalham com valores 

semelhantes, mas diferenciam suas estratégias de comunicação conforme o público que 

pretendem atingir. A autora apresenta os resultados da análise de edições do mês de abril de 

2010 das revistas Cláudia e NOVA, que para ela, apresentam como característica comum 

dirigir-se a mulheres adultas e enfatizam diferentes facetas da vida das leitoras. Essas 

publicações tratam de problemas que envolvem a vida pessoal, o trabalho, a educação e o 

lazer.  

Foram examinadas as mensagens de matérias jornalísticas e textos publicitários. 

Segundo ela, ao trabalhar com o mundo das mulheres as estratégias de comunicação das 

revistas conduzem a uma única saída: as leitoras devem consumir produtos, serviços e 

comportamentos propostos. A conclusão que se tem é que essas revistas femininas propõem 

modelos de ação para mulheres em diversas situações de vida e as revistas não hesitam em 

invadir todos os espaços e lugares como permanentes companhias.  

Para Hollenbach (2006) ao detectar as características de suas leitoras, as revistas 

propõem um modo de ser compatível com elas e com os interesses das indústrias que as 

visam. No texto “Para uma genealogia da confissão aos meios de comunicação: o caso das 

revistas femininas” os aspectos históricos que levaram as mulheres da primeira metade do 

século a confessar-se às revistas femininas foram muitos. A hipótese que a autora apresenta é 

de que, neste tempo de blogs, fotologs, Orkut, Big Brother e confissões televisivas de todo o 

tipo, os meios de comunicação se tornaram um desses lugares de confissão de si. Segundo a 

autora as informações a respeito dos desejos, sonhos e interesses do seu público-alvo norteiam 

o conteúdo das revistas e servem como uma eficiente estratégia de venda de espaço junto aos 

anunciantes, que ficam certos de que estão atingindo o público alvo de seus produtos.  

Foi encontrada uma pesquisa no contexto dos estudos de Comunicação Social – 

Jornalismo, que apresenta teorias relacionadas ao Jornalismo. Trata-se de um estudo sobre 

leitoras que são narradoras dentro da revista. Silva (2006) apresenta em artigo publicado, “As 

narradoras da revista feminina TPM: uma ruptura com a narrativa jornalística tradicional”. 

Segundo ela, textos que rompem com a prática textual do jornalismo de referência na fala de 
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narradoras que se assumem como “eu” e “nós”, afirmam seus gostos e confidenciam sua vida 

privada nos textos da publicação.  

Partindo da identificação das marcas textuais destas narradoras autorreferentes, a 

autora propôs uma discussão sobre a narrativa jornalística, em especial no contexto da 

imprensa feminina. Mostra uma narradora que mistura a própria vida à das pessoas 

entrevistadas. Conclui que é possível encarar isto como um ganho narrativo no jornalismo, 

para ela, há uma narradora sem medo de se assumir como tal, de contar suas histórias e as dos 

outros. 

De todas as pesquisas selecionadas, as que se utilizaram de NOVA como objeto de 

estudo, por exemplo, tratam a publicação como um produto que constrói uma imagem 

feminina constituída de um discurso vigente sobre a mulher na sociedade brasileira, veiculado 

pela maioria – se não todas – das revistas femininas presentes hoje no mercado editorial.  

Estudos mostram que NOVA representa mais uma, dentre outras revistas que se dirigem ao 

público feminino constituído por uma mulher “dinâmica, curiosa, economicamente 

independente, de alto nível cultural e que gosta de vida social intensa”, de acordo com o 

próprio editorial da revista.  

Nos estudos referentes à NOVA, até agora não foram encontradas pesquisas que 

tratam das estratégias utilizadas pela revista para que a leitora possa interagir com a 

publicação e com as demais leitoras. O site desenvolvido pela produção da revista, por 

exemplo, que abrange o conteúdo da publicação impressa e inova com outros conteúdos 

interativos, pode ser estudado como umas das ferramentas utilizadas como estratégias para 

manter a leitora cada vez mais próxima.  

Para tanto, parece justificado o interesse dessa pesquisa em se debruçar no fenômeno 

que retrata a presença efetiva das leitoras na produção do conteúdo da publicação. Existe a 

necessidade de estudar os diferentes instrumentos utilizados por essa mídia impressa dirigida 

ao público feminino, quanto aos modos objetivos de mostrar a vida de mulheres comuns, 

através próprio do site. Além da ideia de que é preciso seguir determinadas regras para que se 

estabeleça o contrato de leitura com a revista.  

As pesquisas mostram indicativos de como pode ser o feminino e a representação da 

mulher, leitora e personagem nas revistas femininas. A contribuição desta breve revisão de 

estudos foi importante para compreender, inclusive, que a revista NOVA é um objeto de 

estudo pertinente. Uma revista que se destaca num universo de publicações segmentadas entre 
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diversos outros títulos, os quais já foram estudados como forma comparativa de discursos 

utilizados pelos meios. 

Para conhecermos a história de uma revista de sucesso no Brasil, apresentamos a 

história que envolve NOVA e as demais publicações da editora Abril. Também é registrado 

um perfil das leitoras e as impressões de alguns autores sobre o nosso objeto de estudo. 
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3  EM TORNO DO CONCEITO DE REVISTA FEMININA 

 

Neste capítulo há a compreensão das diferenças entre jornalismo de revista e outras 

práticas jornalísticas.  Destaca-se a história da impressa feminina e a importância das revistas 

do gênero num contexto onde existem muitas publicações neste seguimento. Foi realizada 

uma busca por todos os títulos de publicações existentes no Brasil a fim de se conhecer 

melhor o ambiente do objeto de estudo. 

As revistas são publicações periódicas do gênero informativo, jornalístico ou de 

entretenimento. Complementam e aprofundam assuntos ao reunir informações que situam o 

leitor em seu cotidiano.  

Além de ser mais sofisticada, com modernos planejamentos gráficos, a revista faz um 

jornalismo mais detalhado através de pesquisa, documentação e uma maior riqueza textual. 

As publicações semanais ou mensais utilizam recursos estilísticos que seriam quase 

impossíveis de se obter no jornalismo diário. 

Os jornais diários seguem tradições, já as revistas preocupam-se mais com a sua 

contemporaneidade. Por ser uma prática jornalística diferenciada, a revista possui usos 

estéticos da palavra e recursos gráficos mais elaborados do que os recursos dos jornais. São 

mais artísticas quanto aos aspectos de programação visual. 

Nas revistas, encontramos a fotografia, o design e o texto. São mais duráveis que os 

jornais, pelo tipo de material em que se apresentam. São elas que permanecem mais tempo 

nas bancas e precisam ser visualmente atrativas. Despertar a curiosidade do leitor através de 

fotos e manchetes. Visto que a imagem é um elemento importante da composição dos 

enunciados. 

Quanto ao texto de revista, há um estilo mais livre. Ao dispor mais tempo para ser 

produzida, a publicação pode trazer, além de informação, análise e interpretação dos fatos. 

Quanto à criatividade, aproxima-se muito do estilo literário.   

Para Villas Boas (1996, p. 34): 

 
Genericamente, o texto de revista é considerado de maior liberdade, em termos de 
estilo. Sem dúvidas há certas rupturas com o jornalismo diário, muito mais 
preocupado com a velocidade e a padronização do que com uma interpretativa 
resposta de porquês.  

 

A revista é um canal de informação que se apropria de algumas formas literárias e 

assim, faz um jornalismo que diagnostica, investiga e interpreta. Nas reportagens preenchem-
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se os vazios informativos deixados pela rápida cobertura de fatos em veículos como rádio, 

televisão, jornalismo impresso e on-line. Segundo Vilas Boas (1996), a revista desenrola um 

novelo dos fatos, busca testemunhos e solta a palavra. Narra e reporta.  

A leitura de revistas proporciona ao leitor informação, cultura e entretenimento. É 

possível compreender história e cultura de um país conhecendo suas revistas, por exemplo. As 

publicações mostram hábitos, modas e assuntos ligados a determinados grupos de pessoas. De 

acordo com Villas Boas (1996), as revistas podem ser divididas em três grupos estilísticos: as 

ilustradas, as especializadas e as de informação geral. 

A segmentação das revistas acompanhou as mudanças dos costumes no século XX, 

período marcado pelo início da utilização da fotografia na imprensa brasileira. As abordagens 

das revistas passaram a ser diferenciadas pelo gênero dos leitores. Enquanto as revistas 

femininas contemplam as mulheres com temas sobre lar, moda, beleza e amor, as revistas 

masculinas partiram sempre para assuntos como sexo, erotismo e pornografia.  

No Brasil, existem aproximadamente 50 revistas destinadas ao público feminino 

dentro de vários segmentos como, de moda, de comportamento, de saúde, de maternidade, 

entre outros. editoras como a Abril, a Símbolo, a Globo, e a Escala, investem a cada ano, em 

um mercado em expansão. Segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) cerca 

de um milhão de revistas circulam no Brasil semanalmente. A revista NOVA, por exemplo, 

representa a publicação feminina com a maior tiragem do país, destacando-se com o número 

de 224.734 mil exemplares por mês (IVC, 2011). 

A editora Abril, por exemplo, possui 23 títulos destinados exclusivamente à mulher. 

São elas: Ana Maria; Bebe.com; Boa Forma; Bons Fluídos; Claudia; Casa Claudia; Claudia 

Comida & Bebida; Capricho; Elle; Gloss; Lola Magazine; Loveteen; Máxima; Manequim; 

Manequim Noiva; Minha Novela; Moda Splot.com; NOVA, Sou Mais Eu!; Viva Mais!; Tititi; 

Woman’s Health e Estilo. São estas revistas que segmentam, hoje, a noção de vários 

femininos. Desde a mulher jovem, passando pela mulher de opinião própria, que é moderna e 

segue as tendências da sua geração, até a mulher mãe. 

A editora ainda oferece revistas que retratam a vida das celebridades como, Caras e 

Contigo! – assuntos de interesse maior para as mulheres, mas que não são consideradas 

revistas femininas sendo destinada a todos os públicos. Entre as grandes editoras brasileiras, 

como a Escala, por exemplo, possui cinco magazines destinados ao público feminino, são 

elas: Corpo a Corpo; Dieta Já; Molde & Cia; Viva Saúde; e Vida Natural e Equilíbrio. Outro 
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exemplo é a editora Globo, que oferece títulos como, Marie Claire, Criativa e Crescer, esta 

última, destinada às mulheres mães.  

Durante a busca por títulos voltados às mulheres brasileiras foram encontradas outras 

revistas, porém semanais, chamadas “populares”, estas com o custo de menos de R$ 2,00 

(dois reais). Justifica-se a tendência brasileira que é bastante similar ao que acontece em 

países como o Reino Unido, no qual as revistas populares são um absoluto sucesso. Já as 

revistas mensais variam entre R$ 7,00 (sete reais) à R$ 12,00 (doze reais). As revistas 

populares apresentam um conteúdo semanal mais condensado, baseado no que acontece no 

mundo da televisão e das personagens de novelas. Em sua maioria, as poucas páginas têm 

dicas de beleza, horóscopos e transformações de beleza. Utilizando como fontes, as leitoras 

que enviam cartas à publicação. Já as revista mensais, parecem ter um compromisso mais 

forte com a produção de suas matérias e reportagens. Números maiores de páginas, textos 

mais aprofundados e diagramações mais elaboradas. Além disso, a participação das leitoras é 

mais intensa. 

Segundo Caperuto (2007) em um artigo publicado pela Associação Brasileira da 

Indústria Gráfica Nacional (Abigraf)1, embora sejam consideradas pela maioria das pessoas 

como revistas de fofoca, e que passem uma primeira impressão de que têm exatamente o 

mesmo perfil, as revistas femininas populares têm sutis diferenças em suas linhas editoriais. 

Ainda que, de fato, sejam dirigidas a um público de mulheres, inseridas no que se 

convencionou chamar de classes B, C e D, na faixa etária de 18 a 49 anos. A primeira editora 

brasileira a lançar revistas em formato grande com preço de capa abaixo de R$ 1,90 (um real 

e noventa centavos) foi a Símbolo, com a Tititi, que nasceu em 1998, mas foi vendida 

posteriormente à editora Abril. Atualmente, foram publicados mais dois novos títulos nesse 

segmento, a Chega Mais! e a Mais Feliz. 

As revistas femininas estão em todas as bancas. Para cada estilo de mulher há uma 

publicação destinada a ela. Com informação e entretenimento, o jornalismo que se mistura 

com a publicidade existe desde o começo do século XX. 

 

 

 

 

 

                                                        
1  Disponível em: <http://abigraf.org.br/> 
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3.1 O JORNALISMO COR-DE-ROSA  

 

A imprensa feminina da década de 1930 já exaltava o uso dos produtos cosméticos, 

recomendando que as mulheres fizessem ginástica todas as manhãs, tomassem refeições leves 

para permanecer magras e utilizassem óleos para bronzear. Elas deveriam também maquiar os 

olhos e os lábios, depilar as sobrancelhas e passar esmalte nas unhas das mãos e dos pés. A 

mulher/leitora procura consumir ideias e produtos que possam ajudá-la a parecer mais jovem.  

Segundo Marshall (2003), isso se relaciona no “jornalismo cor-de-rosa”, caracterizado 

pela sintetização de uma espécie de produção jornalístico-publicitária. É difícil classificar as 

matérias encontradas em revistas femininas que misturam informações com sugestões de 

produtos. Não se sabe se há venda do espaço das matérias para os anunciantes, permuta de 

notícia por anúncios ou se os “produtos jornalísticos” foram criados para “a publicação de 

publicidade”. 

Há décadas, as mulheres buscam nas revistas femininas, além de entretenimento, 

informações sobre moda, saúde, beleza, comportamento e bem estar. Apreciam leituras que 

tenham a ver com o cotidiano da mulher comum e de suas referências (atrizes, cantoras, entre 

outras celebridades). Segundo Baldessar (2008), as revistas oferecem a oportunidade de a 

mulher descobrir como deve agir para ficar parecida com alguém que já conquistou o sucesso. 

É pelo olhar da revista que a leitora vai saber o que falta fazer para ser, por exemplo, uma 

mulher moderna, que é muito feliz e realizada.  

Buscar a aprovação dos outros, no caso das revistas, é uma das principais 

características do ser humano narcisista. É por um olhar exterior que o indivíduo narcisista 

consegue reconhecer sua existência. As leitoras da revista NOVA, por exemplo, procuram nas 

páginas da publicação, informações sobre comportamento em relação a si próprias e ao 

universo feminino. De alguma forma, são influenciadas diretas ou indiretamente, através de 

anúncios publicitários e matérias jornalísticas.  

É possível notar características relacionadas ao consumismo, especialmente nas 

matérias de beleza, com o modelo que Marshall (2003) chama de “consumismo direto – 

estímulo ao consumismo direto”. A mídia de massa estaria tratando de acompanhar a 

ideologia do consumo. O autor defende que o consumidor, lê a si mesmo em cada nova 

notícia e sente as suas próprias pulsões em cada nova imagem. A mídia e a imprensa fraudam 

o poder de criar, recriar, ocultar ou transformar a realidade, reproduzindo-a num novo espaço 

meramente ilusório.  
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As práticas de consumo, como o espaço onde estas acontecem, são culturais e 

representam a associação de todo um conjunto de pessoas motivadas por um mesmo objetivo 

de consumo. A soma de experiências nesse sentido revela semelhanças culturais que tanto 

podem traduzir o conhecimento e o domínio de um mesmo código, quanto idênticas 

necessidades a serem satisfeitas. 

Estudar a imprensa feminina é uma forma de conhecer também a evolução das 

mulheres dentro de uma sociedade. As revistas femininas existem no Brasil desde 1827, já a 

edição brasileira de Cosmopolitan, está presente no país desde 1973. Foi ela, por exemplo, 

uma das primeiras a quebrar o tabu relacionado ao sexo, ao falar do assunto de forma clara. 

As revistas são formuladoras de mensagens e símbolos, através da criação de 

necessidades e sentidos que passam a figurar na vida cotidiana das mulheres, contribuindo 

para sua interação social. As revistas femininas2 são espaços privilegiados de análise dos 

sistemas sociais de gênero, especificamente, do lugar atribuído às mulheres na sociedade e da 

noção de práticas por elas desenvolvidas nas relações sociais. Esse tipo de publicação não 

somente esboça uma identidade feminina com também pode mostrar os fatos do cotidiano de 

uma mulher, aproximando mais as leitoras do texto.  

A Cosmopolitan, segundo Mira (2001), é a maior revista feminina do mundo. São 59 

edições mensais, em 34 diferentes línguas, lidas por mais de 100 milhões de mulheres em 

países como França, Alemanha, Grécia, Turquia, Japão e África do Sul. Lançada em NOVA 

York em 1886, Cosmopolitan apresentava literatura internacional para o público norte-

americano. Seus criadores, Schlick e Field of Rochester, venderam-na três anos depois para o 

futuro magnata William Randolph Hearst por US$ 400 mil. Multiplicador de tiragens, Hearst 

elevou sua circulação um ano depois, em 1890, para um milhão de exemplares, ambicionando 

fazer dele “o magazine nacional da América”.  

De acordo com Brian Braithwaite (apud MIRA, 2001), a Cosmopolitan foi uma 

tentativa séria de apresentar a literatura internacional para o público norte-americano. 

Sobreviveu nos anos de guerra, como um título de ficção, mas, no início dos anos 60, sua 

popularidade estava caindo.  

                                                        
2 Segundo o estudo, 42% das editoras do nicho registraram aumento médio de receita de 17%. Ainda conforme a 
pesquisa, 74% dos participantes preveem aumento da receita publicitária. Outro dado que confirma a 
performance das pequenas editoras é o item de empregabilidade: 25% das editoras geraram novas vagas e 
aumentaram os quadros em até 15%. A convergência entre o meio impresso e a internet continuará a se acelerar: 
as receitas geradas pela internet deverão crescer, em média, 26% este ano sobre 2010, conforme apostam 68% 
dos entrevistados. E até mesmo a tiragem aumentou: 25% afirmaram que as publicações aumentaram os números 
impressos em 13%, em média. 
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As revistas tratam os leitores de "você", falam com eles com intimidade e muitas 

delas, através de assuntos ligados à intimidade. Hoje, todas as revistas femininas seguem 

modelos parecidos, apesar de cada uma ter um olhar diferente sobre o seu público. Segundo 

Scalzo (2003), as revistas femininas representam a maior parte do mercado de revistas. A 

NOVA repete o modelo de outras revistas dessa segmentação e mantém a fórmula de sucesso 

da internacional Cosmopolitan. Explora temas como saúde, beleza, sexo, vida profissional e 

outros assuntos ligados ao universo feminino, usando as celebridades e as próprias leitoras 

como referencial.  

Os editoriais são textos onde é expressa a opinião da empresa, da direção ou da equipe 

de redação, sem a obrigação de ter alguma imparcialidade ou objetividade. Os grandes jornais 

e revistas reservam um espaço predeterminado para os editoriais em duas ou mais colunas 

logo nas primeiras páginas internas. Segundo o próprio editorial da revista NOVA, as 

publicações incentivam e orientam as mulheres na busca pela realização pessoal e 

profissional, estimulam a ousadia e a coragem para enfrentar os desafios. Os editores que 

conseguem estabelecer uma estreita relação com o seu público, antes mesmo de receber 

sugestões, sabem o que quer ser lido nas edições.  

Para Scalzo (2003, p. 37): 

 
São várias as maneiras de escutar o que o leitor quer e tem a nos dizer. Seja por 
intermédio de pesquisas quantitativas e qualitativas, ou mesmo por meio de 
telefonemas, cartas, e-mails enviados à redação. Para quem trabalha numa 
publicação que depende muito da sintonia fina com seu público, esse contato é 
essencial.  

 

Nas páginas de NOVA3, é possível encontrar depoimentos e relatos de mulheres 

conhecidas pela mídia e de mulheres comuns. Leitoras que, acompanham a e querem fazer 

parte dela. No que se refere ao discurso íntimo, nota-se que o produtor do texto destaca no seu 

discurso as vozes de pessoas comuns, mulheres jovens, universitárias e profissionais em busca 

de sucesso em suas carreiras. Ao reportar o discurso íntimo desses sujeitos sociais, o jornalista 

tenta estabelecer um laço de familiaridade com as suas leitoras, que se identificam com aquela 

voz que lhes é comum. O acesso da voz "popular" nos textos jornalísticos serve de pano de 

fundo para que a revista e os profissionais contratados pela empresa apresentem também, seus 

conselhos e dicas.  
                                                        
3 Segundo o kit de informações divulgado pela editora Abril para os anunciantes, uma leitor pega em média 
quatro vezes a revista depois da compra. Cerca de 60% destes  leitores acredita que a revista feminina Nova, por 
exemplo, diverte, enquanto 86% acham que a Nova informa. Outro atrativo aos anunciantes é que 78% das 
assinantes de Nova, segundo a própria editora, “prestam atenção e lêem os anúncios publicados”. 
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Para se conhecer a história de uma revista de sucesso no Brasil apresenta-se a seguir a 

história que envolve a NOVA e as demais publicações da editora Abril. Também é registrado 

um perfil das leitoras e as impressões de alguns autores sobre o presente projeto objeto. 

 

3.1.1 NOVA: um breve registro histórico do objeto de estudo  

 

A editora Abril lançou, em 1959, a revista de moldes Manequim. Dois anos depois, 

trouxe Claudia, uma revista lançada no Brasil acompanhando uma tendência europeia de 

apresentar a publicação com nome de pessoa como se tivesse personalidade própria. Revistas 

como NOVA (1973) e Playboy (1975) foram traduzidas e adaptadas ao público brasileiro. Ao 

contrário de Claudia, que dirige suas matérias para a mulher brasileira, a revista NOVA é 

voltada à mulher, não importa de qual lugar, que tenha características de uma leitora a frente 

de seu tempo, segundo seu editorial. 

Na década de 1970 o produto mais veiculado nas revistas, de modo geral, foi o sexo. 

Nas revistas femininas, o sexo foi conquistando lugar, palmo a palmo. Segundo Buitoni 

(1981), as matérias passaram da referência à insatisfação sexual da mulher casada, “há 

matéria sobre virgindade, masturbação, orgasmo, etc. e no final da década, várias revistas 

femininas já conseguiam publicar, com todas as letras, os nomes dos órgãos sexuais 

femininos” (BUITONI, 1981, p. 106). Sexo foi o principal produto editorial vendido nesta 

década. NOVA surge nesse contexto e expressa, em sua linha editorial, a inclinação a tratar de 

assuntos que até então eram proibidos para as mulheres.  

O público da revista constitui-se, principalmente, de mulheres adultas – casadas ou 

não – com poucas preocupações domésticas e com muito interesse por assuntos como sexo, 

beleza e consumo. Buitoni (1981, p. 106) afirma que a revista NOVA4 “tem uma linha mais 

feminista, por veicular uma ideologia voltada para a mulher como ponto principal”, mas 

ressalta que essa ideologia está dentro de uma perspectiva totalmente consumista, exacerbada 

com doses de sofisticação. 

                                                        
4 De periodicidade mensal, a revista tem como foco mulheres entre 18 e 40 anos. Direcionada para mulheres 
solteiras ou casadas, com tendência a liberdade sexual, que trabalham fora e sem maiores pretensões domésticas; 
Nova tem suas páginas recheadas com dicas de beleza, horóscopo, gente famosa, testes, moda algumas dicas 
financeiras e de emprego e muito, muito sexo. A tiragem de Nova gira em torno dos 400 mil exemplares 
mensais, o que a caracteriza como a segunda revista mais lida do país. 
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Com base no perfil5 da leitora elaborado pela redação da revista NOVA – 

Cosmopolitan para utilização interna, a revista foi lançada em 1973 tendo em vista a mulher 

que está descobrindo que sua vida pode ser melhor do que é. A revista pode ajudá-la a ser 

melhor, descobrir-se mais e ter mais opinião.  

Além de consumir, a mulher jovem e adulta quer ler e também ser lida. Quer fazer 

parte da vitrine desse mundo de glamour e de histórias de sucesso que são narradas nas 

páginas das revistas mensais. "A revista trata o leitor de você, fala com ele diretamente e, às 

vezes, com intimidade. Para fazer isso, contudo, primeiro é preciso saber ouvi-lo” (SCALZO, 

2003, p. 37). Com o passar do tempo as leitoras ganharam cada vez mais espaço dentro das 

publicações. Não só a revista NOVA, mas outras revistas que podem ser comparadas a ela, 

ganharam seções dedicadas aos depoimentos.  

As longas cartas ganharam espaço dando visibilidade às leitoras transformando-as em 

protagonistas.  Acontecem, então, novas relações entre a produção e recepção de revistas com 

a alteração nos contatos de leitura, e, nos novos papéis diante de um ambiente da 

midiatização. 

 

3.2 NOVAS RELAÇÕES ENTRE PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DE REVISTAS NO 

AMBIENTE DA MIDIATIZAÇÃO  

 

Neste subcapítulo, apresentam-se algumas noções, ainda que de modo breve, sobre o 

conceito de midiatização, uma vez que os mesmos são úteis para análise que pretendemos 

fazer sobre os novos vínculos entre produção/recepção e os novos papéis dos contratos de 

leitura no ambiente da midiatização.  

O processo de midiatização é a dinâmica que envolve, hoje, todos os acontecimentos, 

pessoas, fatos que passam pela ambiência de mídia, em qualquer plataforma que ela 

apresentar. Para Verón (1997), o campo midiático ocupa o lugar central no processo de 

midiatização das instituições, dando visibilidade aos demais campos; gerando, inclusive, 

novas dinâmicas de contatos entre os vários campos sociais que organizam suas rotinas e 

ações a partir de lógica de meios.  Desta perspectiva, Maldonado (2002) reconhece que “o 

campo midiático possui a característica de atravessar todos os outros campos, condicioná-los 

e adequá-los às formas expressivas e representativas da mídia”. 

                                                        
5 Informação baseada nas estatísticas sobre público leitor das publicações de editora Abril. Disponível em: 
<http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/perfil-dos-leitores>. 
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O conteúdo das mensagens, além do seu formato tradicional, tem a oportunidade de 

ser assistido, escutado ou lido também em ambientes virtuais. As mídias tradicionais têm sido 

privilegiadas para a constituição de uma nova temporalidade social ao lado de outros 

dispositivos de comunicação e de interação social. Nas redes de comunicação, com aparatos 

tecnológicos e interacionais, vêm gerando mudanças de padrões, procedimentos e concepções 

existentes até as últimas décadas.  

Fausto Neto (2010, p. 5) considera que: 
 
O limiar das transformações da “sociedade dos meios” para uma “sociedade em vias 
de midiatização” gera novas estruturas e dinâmicos feixes de relações entre 
produtores e receptores de discursos. Na “sociedade dos meios” os estudos sobre a 
recepção mostram que o receptor faz tantas coisas outras, distintas daquelas que são 
estimadas pelos produtores. Na “sociedade em vias de midiatização” o receptor é re-
situado em outros papéis na própria arquitetura comunicacional emergente.  

 

Com essa nova dinâmica, a midiatização torna os demais campos sociais mais 

interagidos com a mídia, e são suscetíveis a influenciar na formação de opinião. Os meios 

veiculadores das informações passam por reestruturações, com a finalidade de cada vez mais 

estimular o público a consumir formando assim, um novo tipo de mercado voltado a se 

adequar à nova maneira de passar a informação. 

Segundo Fausto Neto (2007), os meios estariam em interação com outras dinâmicas 

sócio-culturais, o que resultaria em sentidos emergentes numa sociedade. Eles seriam gestores 

e veiculadores de operações de sentido. O que ocorre são novas formas de participação do 

leitor, no campo midiático, conseguindo, além de ajudar a criar fatos novos, recriar temas já 

abordados e propagar assuntos de grande interesse para a população, o que configura numa 

nova troca de relações constantes. 

O processo de midiatização da sociedade possibilita às pessoas novas formas de 

interação e de se vincular a cultura midiática seguindo novos padrões de contato com os 

ambientes das mídias. Hoje, o que ocorre, por exemplo, com o público de jornais e revistas, é 

fato de existir uma maior inserção social deste no campo midiático. Espaços para que os 

indivíduos tirem suas dúvidas, expressem opiniões, demonstrem sentimentos, compartilhem 

angústias e dividam experiências com especialistas. Todos eles, com autonomia e subsídio 

para falar sobre os assuntos relacionados à política, à sociologia, à psicologia e às temáticas 

relacionadas à saúde, dando legitimidade aos conteúdos abordados.  

A propagação dos discursos científicos através dos meios de comunicação, que 

informam, analisam e comentam o seu conteúdo, teve, de acordo com Giddens (1993), efeitos 
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muito maiores e diversificados sobre a sociedade do que os textos propriamente científicos. 

Para o autor, o conceito de “reflexidade institucional” mais adequado para explicar como 

discurso penetra e organiza a vida social: 

É institucional por ser o elemento estrutural básico da atividade social nos ambientes 

modernos. É reflexivo no sentido de que os termos introduzidos para descrever a vida social 

habitualmente chegam e transformam – não como um processo mecânico, nem 

necessariamente de uma maneira controlada, mas porque se tornam parte das formas de ação 

adotas pelos indivíduos ou pelos grupos (GIDDENS, 1993).  

As formas tradicionais de participação modificaram. O leitor passou de receptor, e em 

algumas circunstâncias, de fonte a produtor. O jornalismo que opera em uma dimensão de 

tempo real rompe práticas das mídias tradicionais (impressas e eletrônicas) tanto na produção 

quanto na circulação do seu produto. Ele apresenta meios para que haja sempre um ponto de 

contato entre seus leitores e usuários. Da parte da produção correm novas possibilidades de 

inserção no sistema produtivo, podendo atuar como mediador ou um simples organizador de 

conteúdos. 

A ideia sugerida por Pierre Lévy (apud MACHADO E PALÁCIOS, 2003) de que 

ocorra um possível desaparecimento dos jornalistas enquanto intermediários, em função do 

desenvolvimento da internet, por exemplo, parece uma simplificação descabida. Há um 

movimento de constituição de novos formatos midiáticos, uma nova articulação complexa e 

dinâmica de diversos formatos jornalísticos.  

A maioria dos autores que já trabalharam na classificação de gêneros jornalísticos 

esteve baseada na separação entre forma e conteúdo. Gerou assim, uma divisão por temas 

como Opinião e Informação. Já os critérios de intencionalidade dos autores dos conteúdos, 

que realizam as funções de opinar, informar, interpretar e entreter. “Na teoria do jornalismo 

há uma grande preocupação com os formatos e as funções dos autores (jornalistas)” 

(MACHADO E PALÁCIOS, 2003, p. 84). 

Hoje, é possível encontrar a extensão dos veículos de comunicação, como do rádio, da 

televisão, dos jornais impressos e das revistas, em websites. O tempo presente, construção 

social que fundamenta o jornalismo, torna-se balizado por novas estruturas e práticas. Ao 

invés de extinção de jornalistas e de leitores, a ambiência traz uma nova forma de relação 

entre produtores e receptores nos meios de comunicação. 

Para os teóricos que têm se detido sobre o tema, a principal característica que 

diferencia um meio como a Internet dos meios de comunicação de massa é a dispersão da 
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emissão, o fato de passar de uma relação comunicativa de um para um, como o telefone, e de 

um para todos, como a televisão ou o rádio, para uma situação de comunicação em que todos 

podem, ao menos em potencial, comunicar para todos. A rede, assim, permite uma 

circularidade de papéis em que qualquer receptor pode tornar-se emissor e provedor de 

informação, produzindo-a e distribuindo-a por rede, ou simplesmente repassando informações 

produzidas por outros (GOMES, 2001). 

Diante do crescimento na participação dos leitores/usuários nos websites, seja na 

construção dos conteúdos da rede, seja na orientação do conteúdo aos interesses destes, há 

uma presente mudança que ocorre nos modos de fazer jornalismo. Um reforço na construção 

de uma temporalidade do presente marcada pelas práticas enunciativas tanto dos produtores 

de informação quanto dos próprios leitores. 

A participação6 do leitor na produção de conteúdos para sites jornalísticos ou em blogs 

com intenção de relatar fatos da atualidade é o ponto chave das mais recentes experiências da 

Internet e que vem mesmo tencionando os modelos de jornalismo vigentes na Internet. 

Segundo Castells (2007, p. 28), é “uma lição comprovada da história da tecnologia que os 

usuários são os principais produtores de tecnologia, adaptando-a a seus usos e valores e 

acabando por transformá-la”. 

Com o advento da Internet e a expansão da World Wide Web (WWW), novos 

ambientes surgem com novas configurações, onde as mídias se apresentam e apresentam seus 

leitores. Seja na construção do conteúdo dos meios impressos, quanto no conteúdo dos sites 

dos veículos de comunicação, seja na orientação do conteúdo aos interesses destes leitores na 

web, existe então, cada vez mais a participação destes espectadores. 

O leitor de hipertextos, por exemplo, é dinâmico e tem consciência de seu poder: ele 

lê, recria, cria e julga, pois se evidencia também, o seu papel de crítico. Os diversos canais 

existentes de contato com os autores fazem com que o leitor  se considere capaz de emitir 

análise ou julgamento de seus textos, e essas opiniões, muitas vezes, são difundidas na rede.  

No cenário contemporâneo de uma sociedade totalmente computadorizada, marcada 

pelas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), ocorrem diversas 
                                                        
6 Este modelo de jornalismo participativo permite à grande mídia incorporar uma parte do universo de questões 
que geram familiaridade ao leitor, as quais estão ficando descobertas pela estruturas jornalísticas cada vez mais 
reduzidas das Redações das empresas. Ao leitor, a produção de um conteúdo para ser mostrado publicamente em 
um site da grande mídia gera um sentimento de apresentação pública de seu ambiente de vida, de uma 
valorização pessoal de sua habilidade ou oportunidade em produzir um “registro do instantâneo”. Para uma 
empresa de comunicação, a premissa é abrir um espaço não só para interagir com o leitor, mas tornar o site mais 
próximo da vida cotidiana dele, uma expressão midiática, porque incorpora estilo e formatação jornalística dos 
relatos e registros capturados pelo leitor. 
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convergências entre os meios. Verifica-se o que Henry Jenkins (2008) chama de cultura da 

convergência, na qual não são apenas as relações entre as tecnologias existentes que se 

alteram, mas também as relações entre indústrias, mercados, gêneros, audiências e consumo 

dos meios.   

Para este autor, convergência refere-se ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos. Jenkins (2008) acredita que este fenômeno ocorre devido à cooperação 

entre diversos mercados e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer lugar em busca de informação e entretenimento. 

Também podemos pensar na interatividade como um processo de comunicação 

mediado por computador que pode haver interação reativa e mútua. Segundo Primo (2007), a 

interação mediada por computador compreende a comunicação entre agentes 

intercomunicadores. A interação é mútua quando ambos dialogam e reativa quando a emissor 

ou receptor já tem respostas ou mensagens pré-estabelecidas. Na avaliação de Primo (2007), o 

processo em que ocorrem as interações é diferente.  

Quanto ao processo, a interação mútua se dá através da negociação.  Já os sistemas 

interativos reativos se resumem ao par estímulo resposta. Na interação mútua, onde se 

engajam dois ou mais agentes, o relacionamento evolui a partir de processos de negociação. 

Nesse contexto, Primo (2007, p. 8) refere que: “Em contrapartida, as interações reativas têm 

seu “funcionamento” baseado na relação de um certo estímulo e de uma determinada resposta. 

Supõe-se nesses sistemas que um mesmo estímulo acarretará a mesma resposta cada vez que 

se repetir a interação”.  

O desenvolvimento e a rápida expansão das NTIC e a passagem para uma sociedade 

de informação, digital ou de rede, modificam as maneira de se fazer jornalismo. 

Independentemente das múltiplas definições, o Jornalismo on-line apresenta características 

bem definidas por Meira (2000), como a instantaneidade – a capacidade de transmitir um 

fato – das publicações em rede aproxima-se do atingido pelo rádio; a perenidade – o material 

jornalístico produzido on-line pode ser guardado indefinidamente. O custo de armazenamento 

de informações é inferior ao custo de uma produção impressa. É possível guardar grande 

quantidade de informação em pouco espaço; convergência ou multimediação – o jornalismo 

on-line se utiliza de vários tipos de mídias e de formatos de arquivos de computador (texto e 

hipertexto, áudio, vídeo e fotografias); interatividade – as mídias alternativas sempre tiveram 

algum tipo de interação, como nas seções de cartas de jornais e telefonemas para programas 

de rádio e de televisão. No Jornalismo on-line a interação atinge sua interação máxima. 
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O imediatismo é também traço fundamental para o jornalismo da Web. Publicar 

notícias “de último minuto” é rápido e simples, assemelhando-se ao rádio na rapidez da 

informação. Na internet, a constante atualização de determinado tema ou notícia, também é 

outra característica. É importante lembrar que nem todos os sites têm uma constante 

atualização, no entanto, o perfil de rotina define-se juntamente com o conteúdo, com a 

demanda do leitor e da própria estrutura.  

Num cenário, cada vez mais concorrido, onde os veículos impressos buscam espaço, 

concorrem entre si e com o jornalismo on-line, por exemplo, criam-se estratégias para se 

adaptar a uma realidade dominada pelas disputas por audiência e a fidelidade de seus leitores. 

Jornais e revistas destinam seus conteúdos em sites e apresentam seus colunistas em weblogs, 

a fim de estipular um contato com seus leitores e mais de um ambiente.  

A popularização da Internet e dos meios eletrônicos promove diversas mudanças na 

forma de se fazer jornalismo. Com o estabelecimento dos canais de informação dentro de sites 

da rede mundial de computadores aparece um novo 'repórter': o cidadão comum, aquele que 

deseja manifestar alguma problemática de seu cotidiano. 

O jornalismo on-line representa o surgimento de um novo veículo de comunicação que 

reúne características de todas as outras mídias, acrescido do fato de não ter as limitações de 

espaço impostas a jornais e revistas, além de garantir a possibilidade de armazenamento e 

recuperação da informação. 

Um exemplo da busca por novos ambientes entre os jornais impressos é o jornal 

Argentino “O Clarín”. Um dos primeiros periódicos da América Latina a disponibilizar seu 

conteúdo na Internet. A versão on-line, Clarin.com, começou em 1996, espelhando formas da 

versão impressa. Scolari (2004) mostra que o Clarin.com era uma espécie de reprodução on-

line do jornal impresso. Trazia links classificados como paratextuais, isto é, que abrem 

possibilidades de acesso a serviços que não pertencem à esfera do discurso informativo do 

periódico, tais como noticiários da Rádio Mitre, salas de chat, etc. Era uma espécie de 

homepage dupla, que foi eliminada em 1998, com a integração de conteúdo e serviços num 

mesmo espaço. Em 2003 havia três colunas e, finalmente, desde 2006, a apresentação é 

dividida em duas colunas verticais, uma com notícias que se sucedem, com indicação do 

horário de cada uma e outra com links que mantêm grande articulação com o conteúdo 

informativo. 

O Clarín on-line explora possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais, 

especialmente em se tratando de visualidades. Desde 2006, notam-se formatações que 
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enriquecem pequenas matérias do cotidiano. É possível encontrar sob o título 

“videoentrevistas” uma janela que mostra um retrato do personagem, enquanto ouvimos sua 

fala – que quase sempre é reproduzida em legenda abaixo da foto. O diferencial está no 

movimento adicionado à foto por meio de um zoom que opera lentamente, tentando 

acompanhar a cadência da fala. Não é vídeo, apesar de ser rotulado como vídeoentrevista. 

Uma única foto estática parece adquirir vida ao se focalizar um detalhe: o gesto da mão, o 

sapato, o colar no pescoço, a caneta... Falam o escritor, o ator iniciante, a professora do 

interior, a dona-de-casa. São assuntos de média importância, das editorias de cultura ou 

cotidiano, mas que adquirem toda uma expressividade com esse tratamento. O trabalho da 

imagem sincronizada com o som produz um formato híbrido que interage com a fala: um 

recurso simples, mas de grande efeito. A informação foi estetizada e ganhou mais força 

jornalística. 

Em 1995, o primeiro jornal brasileiro adentrava o meio on-line, o JB on-line (Jornal do 

Brasil). Em pouco tempo, ainda no mesmo ano, os jornais impressos de maior circulação do 

país reproduziram seu espaço na Internet. Em 1997, o meio já estava estabelecido no país, 

com mais conteúdos em português e mais usuários on-line.  

 Outro exemplo, já no sul do país, o primeiro produto jornalístico digital 

disponibilizado na Internet pela Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) foi o Caderno de 

Informática do jornal Zero Hora, que estreou em 26 de abril de 1995.  Além do caderno, 42 

dias depois, os resumos das principais notícias do jornal e a crônica diária do colunista Paulo 

Sant’Ana passaram a estar disponíveis em ZH Informática on-line, a primeira versão para a 

internet do jornal Zero Hora. 

Os produtos jornalísticos disponibilizados na Internet pela RBS são: o portal 

‘ClicRBS’ e os jornais ‘Zero Hora’ (de Porto Alegre, RS), ‘Diário Gaúcho’ (de Porto Alegre, 

RS), ‘Diário de Santa Maria’ (de Santa Maria, RS), ‘Pioneiro’ (de Caxias do  Sul, RS), 

‘Diário Catarinense’ (de Florianópolis, SC) e ‘Diário de Santa Catarina’ (de Blumenau, SC). 

O conteúdo dos jornais impressos é transposto para o portal após o fechamento de cada 

edição. Os leitores dos sítios dos jornais impressos também podem interagir através de 

enquetes. Elas são, eventualmente, adequadas à região de abrangência e ao público alvo do 

jornal impresso. Os links nos menus dos seis jornais sugerem conteúdos interativos. Também 

é oferecida uma sala de chat no sítio de cada jornal. 

Na medida em que o webjornalismo avança, mais se conhece sobre as múltiplas 

funções e facilidades interativas que as tecnologias digitais oferecem. A partir do uso do 
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hipertexto pelo leitor, tem-se uma alteração nas rotinas produtivas do jornalismo, que são 

modificadas também pelos mecanismos de interatividade, na medida em que o contato com os 

usuários é facilitado através de ferramentas como, o correio eletrônico (o e-mail), chats, 

fóruns, grupos de discussão, entrevistas on-line e a disponibilidade de informações 

suplementares aos fatos noticiados pelo impresso. 

O novo jornalismo on-line que ainda está em formação, evidencia traços distintos 

como a disseminação instantânea de notícias, a superabundância de notícias e de informação, 

a personalização, a utilização das linguagens multimídia e a possibilidade da interatividade, 

podendo ser acrescido do caráter  convergente e que possui memória. Os instrumentos de 

interação disponibilizados variam de um veículo na sua plataforma on-line para outro.  

Meira (2000) afirma que quanto à linguagem escrita, as possibilidades do suporte 

definem um padrão: a diagramação “lincada”7, uso de gráficos e cores, ampliação da base de 

pesquisa e fontes notícia. Assim, o autor elucida que o texto jornalístico on-line não deve ser 

longo, deve vir em blocos de cerca de cem palavras, no máximo. Além disso, ele salienta que 

o estilo deve ser informal e o texto deve conter palavras-chave destacadas. Para o autor, “esta 

economia de palavras (que as valoriza, pois as torna raras) encontra eco, em 2000, em dois 

jornais de maior tiragem do Rio Grande do Sul, como o Correio do Povo e Diário Gaúcho”. 

A Internet representa um campo fértil para as experiências jornalísticas. Nas revistas 

informativas, como é o caso da Veja, além do conteúdo impresso, os sites disponibilizam para 

o leitor (ou assinante) o conteúdo da edição impressa e conteúdos diferenciados. Em junho de 

1997 o site da revista foi ao ar reproduzindo e arquivando as edições semanais, para então, a 

partir do ano de 2000, o site começar a publicar notícias on-line. Segundo Moherdaui (2007), 

a home page é considerada uma editoria da edição em papel de Veja, tanto que sua equipe de 

jornalistas produz reportagens para a revista, além de espaços fixos como o “Hipertexto” e a 

seção semanal “Veja On-Line”, que mostra na versão impressa os destaques do site. 

A fim de ampliar a circulação, atualmente, todas as reportagens veiculadas na revista 

impressa possuem uma nota – no final do texto – chamando a atenção do leitor em função das 

alternativas presentes no universo on-line sobre aquele mesmo assunto. Além disso, sob o 

índice da revista impressa, existe um breve apontamento, algo parecido com um resumo das 

principais atrações on-line da semana, uma tendência seguida por outras revistas semanais que 

também disponibilizam suas publicações na web. 

                                                        
7 Jornais e revistas usam atualmente a ligação visual entre palavras e elementos gráficos como fotos ou textos 
explicativos (box), imitando a ligação lógica do hipertexto” (MEIRA, 2000, p. 88).  
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Os blogs, por exemplo, autorizados pelo espaço do jornal, da revista e dos veículos 

que são da grande imprensa, representam uma mudança substantiva nas possibilidades 

interativas entre jornalista e leitor, uma vez que criam um ambiente opinativo, no qual o leitor 

é expressamente convidado a participar. Um blog que não suscite reações por parte dos 

leitores não é visto como bem sucedido. Portanto, rompe-se, de certa maneira, a expectativa 

do jornalista como um intermediário autorizado que processa para o leitor as informações 

cotidianas e as tornam inteligíveis para eles, situados que estariam em um degrau menos 

privilegiado na escala do conhecimento.  

Num blog, a posição do jornalista, é humilde e subjetiva, pois depende do retorno dos 

leitores. O jornalista opera como organizador dos conteúdos e mediador de um debate entre os 

próprios leitores. A ferramenta on-line ainda oferece essa mescla entre um subgênero do 

jornalismo opinativo e a notícia claramente vinculada ao seu caráter cotidiano. 

A interatividade não é, certamente, a única diferença entre o jornalismo tradicional e o 

jornalismo on-line. No entanto, é vista como uma ferramenta fundamental na criação de novos 

públicos, nomeadamente entre as camadas mais jovens, onde os leitores já não são apenas 

espectadores, mas também participantes no processo de formação de notícias. O que poderá 

reforçar a capacidade de intervenção de alguns cidadãos. O contato com os jornalistas 

contribui para a fidelização do público, o objetivo máximo de qualquer empresa de 

comunicação social. 

O impacto da midiatização no ambiente de uma revista como a NOVA – 

Cosmopolitan, por exemplo, reflete em uma nova maneira de se construir a publicação. Todo 

conteúdo é direcionado à leitora que pode interagir com a revista após ler as matérias e 

reportagens do impresso e ser direcionada ao site. Os links aparecem por todas as partes. 

Do começo ao final do magazine há espaços onde a leitora não só opina e manda 

sugestões, como também ajuda a construir aquela publicação. São pessoas comuns, são fatos 

relacionados a elas e temáticas direcionadas ao seu público com uma linguagem comum a 

todos. Tanto o impresso quanto o on-line, estão ligados de uma forma que a leitora possa 

percorrer caminhos que a própria revista indica. As mulheres que compram uma edição nas 

bancas têm necessidade de dar continuidade à leitura no site oficial. Lá é possível navegar e 

encontrar parte do conteúdo impresso de forma resumida, assistir ao making of da sessão de 

fotos com a celebridade da capa, acessar conteúdos exclusivos que o site oferece e ler os blogs 

na íntegra. 
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O conteúdo das revistas passa ser lido, interpretado e comentado por um grupo de 

leitores que se interessam pelo ambiente virtual, mas que antes já teriam adquirido a revista 

impressa. Àqueles leitores que não fazem a leitura assiduamente da revista impressa têm a 

oportunidade de encontrá-la em um local de fácil acesso e com conteúdo diferenciado. 

 

3.3 OS CONTRATOS DE LEITURA DIANTE DOS NOVOS PAPÉIS  

 

Devido a grande oferta de informações através dos veículos de comunicação, de suas 

ferramentas digitais e a concorrência entre os meios, o crescente processo de midiatização 

vem afetando a ambiência social e aponta mudanças nos contratos de leitura. 

Para compreender, de modo geral algumas noções sobre contrato de leitura, é 

importante mencionar que esses contratos representam regras, estratégias e políticas de 

sentidos que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e recepção dos discursos 

midiáticos e se formalizam nas práticas textuais enquanto que constituem o ponto de vínculo 

entre produtores e usuários.  O conceito de contrato de leitura implica que um suporte 

utilizado pela imprensa é um espaço imaginário onde o leitor pode seguir diversos percursos 

já propostos por ela. O leitor pode seguir um caminho onde os modos de fazer já estão 

especificados. 

O conceito de contrato de leitura, noção que foi que foi pensada no contexto de 

sociedade dos meios, elaborado por Verón (1983 apud FAUSTO NETO, 2007, p. 11) se 

explicita como: 
 
O conceito de contrato é uma espécie de espaço imaginário onde percursos múltiplos 
são propostos ao leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um caminho mais ou 
menos de liberdade, onde zonas nas quais ele possa se perder, ou seja, perfeitamente 
balizado. Ao longo da estrada o leitor encontra personagens diversos que lhe 
propõem atividades várias, através das quais se vêm possíveis traços de relações, 
segundo as imagens que estes lhes passam. Um discurso é um espaço habitado de 
atores, de objetos e ler é colocar em movimento este universo, aceitando ou 
recusando, indo mais além à direita ou à esquerda, investindo mais esforços [...]. Ler 
é fazer. 

 

Além de se buscar o vínculo com os leitores, é preciso identificar novas formas, para 

que os próprios leitores tornem-se personagens e participem da realidade da informação. 

Tornando-se personagens ativos do processo de construção da informação. 

A forma através da qual uma revista interpela aos seus públicos como sujeitos do seu 

discurso que podemos chamar de contrato de leitura. Todo suporte midiático cria estratégias 

específicas de captação de seu público. Segundo Verón (2004), a eficácia de um contrato de 
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leitura depende, em essência, de três fatores como, propor um contrato que se articule 

corretamente às expectativas, motivações, interesses e os conteúdos do imaginário, fazer 

evoluir seu contrato de leitura de modo que se possa seguir a evolução sócio-cultural dos 

leitores e de modificar seu contrato de leitura se a situação exigir, fazendo de uma maneira 

coerente. 

Uma das consequências das mudanças nos contratos de leitura, conforme explica 

Fausto Neto (1995), é a própria construção da noção do real. Na medida em que se leva o 

sujeito para o interior das cenas ou para apontá-lo à realidade é próprio dos contratos “fazer o 

sujeito trabalhar”. Sempre no interior dos próprios sistemas produtivos dos discursos.  

 O papel dos contratos na fidelização do leitor consiste em estabelecer um vínculo de 

maneira que o leitor possa participar de tudo que será lido por ele. A permanência do leitor 

entre o consumo da revista é apontado dentro dos próprios sites dos veículos, por exemplo. Lá 

os leitores acessam conteúdos além daqueles publicados nas edições semanais e mensais.  

Os editores das revistas regulam e percebem o deslocamento dos leitores através da 

participação máxima daqueles que estão sempre em contato com o veículo. As empresas de 

comunicação utilizam estratégias para que os espectadores estejam sempre presos ao universo 

àquele meio.  

Para Fausto Neto (2007, p. 18), geram-se novos formatos de contratos que visam: 
 
Transformar receptores em co-gestores de processos produtivos jornalísticos. 
Imputa-se, de modo principal, tais alterações às transformações tecnológicas, 
principalmente o fato das convergências destas permitirem que dispositivos de 
produção estejam cada vez mais nas mãos dos usuários sociais — leitores, 
expectadores, ouvintes, etc. Estes são convertidos em produtores, gerando materiais, 
em conformidade com contratos. Alguns, já sem a presença de mediadores ou de 
regras do lugar da produção.  

 

Alteram-se os valores notícia e os leitores passam além pautar as publicações e enviar 

sugestões através de comentários, mostram-se mais participantes e coautores do que é 

noticiado, principalmente nos ambientes virtuais. Desta maneira superam as expectativas dos 

veículos de comunicação que abrangem seus conteúdos e criam outras ferramentas a fim de 

atrair o leitor que necessita estar sempre em contato. 

Em uma revista mensal, por exemplo, o leitor se dedica à leitura de uma edição e 

quando acaba, tem a alternativa de buscar um algo mais. Participar, dar opinião e acessar tudo 

aquilo que a revista aponta no impresso como link on-line. Nas redações das empresas 

qualquer conteúdo é preciso ser pensado para que possa ser veiculado em mais de uma 

plataforma.  
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Os textos e as fotos não são mais os únicos atrativos, é necessário ampliar e desdobrar 

os temas em ambientes em que haja uma participação rápida dos leitores. Conteúdos que 

circulam de forma interativa. O conteúdo on-line não é o bastante, com fidelidade os leitores 

ainda desejam as páginas impressas com mais aprofundamento das temáticas e como 

referência principal.  

Fausto Neto (2007, p. 22) esclarece que: 
 
Os materiais trafegam de uma mídia a outra, seguindo processos de permutas que 
são co-determinados por lógicas do mesmo campo social. Se o site envia o jornal 
convencional a recuperar os materiais e transformá-los em matéria-prima de sua 
edição, o jornal, de sua parte, autentica a prova deste novo braço midiático 
jornalístico.  

 

A estratégia de contrato semelhante desenvolve-se nas revistas de modo geral, tanto 

em revistas semanais quanto em publicações mensais. Um exemplo disto, a revista feminina 

NOVA – Cosmopolitan propõe um contrato de leitura que traz suas leitoras para dentro das 

edições. Gera novos vínculos, mas não vínculos de desconfiança, e sim de compartilhamento. 

Propõe operações no sistema produtivo da publicação. Promove as leitoras a atores de uma 

realidade igual à realidade elucidada pela revista. Hoje, quase como uma parceria, de um 

lugar que não mais separa as leitoras, mas sim, traz para dentro dessa nova ambiência. 

O que irá se tratar no próximo capítulo deste trabalho é a leitura das estratégias que a 

revista NOVA propõe aos leitores para que haja participação nas páginas impressas e on-line 

da revista. Uma forma de prender o leitor dentro do universo da publicação em diferentes 

ambientes, onde ela se apresenta e apresenta seus próprios leitores. 
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4 CONVERSÃO DAS MULHERES: ESTRATÉGIAS DE LEITURAS DAS REVISTAS 

 

De conformidade com as metas deste trabalho que visa descrever onde e como a 

leitora é apresentada e tem sua vida mostrada no dispositivo; as operações e estratégias que 

transformam a leitora num ator do sistema de produção da revista; as manifestações da leitora 

nas redes sociais, marcas apontadas e recortadas das edições impressas; as interações entre 

leitora e a revista em dispositivos como no website e nos blogs criados pela própria revista, 

tem-se o interesse de mostrar através desta análise o caminho que a leitora percorre. 

O procedimento utilizado para analisar as estratégias que a revista utiliza foi o resgate 

de três edições da publicação. As selecionadas representam três números do começo das 

últimas três décadas, tendo sido observadas, a edição nº 212 de maio de 1991, a edição nº 331 

de abril de 2001 e edição nº 452 de maio de 2011, fazendo-se assim, um resgate das últimas 

décadas. A justificativa pela escolha deu-se pelo fato da própria pesquisadora ter contato e 

consumir da publicação neste período. 

Além da justificativa apontada acima, os números editados em 1991 e 2001 são os que 

a pesquisadora teve acesso com mais facilidade. Foram adquiridos quando houve a 

necessidade de se fazer um comparativo acerca da evolução da participação das leitoras. 

Percebeu-se ao longo da busca pelo material que a revista NOVA representa uma relíquia de 

coleção para o seu público, pois não é possível encontrá-las disponíveis para compra através 

da editora, tampouco no acervo digital da mesma. 

Como passo inicial, para que se possa conhecer a estrutura do objeto são apresentadas 

as “anatomias” - como são organizadas as seções por temáticas - do impresso e do on-line, 

através da inserção de imagens no próprio corpo do trabalho para uma melhor visualização e 

compreensão do material selecionado. Outras imagens citadas estão disponíveis nos anexos. 

Primeiramente, foi observada a edição do ano de 2011. Nesta, há marcas através das 

quais a revista chama o leitorado para a existência de seu formato digital, acenando com 

algumas operações de marcas de contato. Em seguida, faz-se a apresentação do website e o 

apontamento do mesmo, uma vez que é de lá que a revista trabalha a sua inserção. 

Finalmente, foram observadas as edições de 1991 e de 2001 e, há vinte anos, não havia 

contato algum entre leitora e revista através da internet, portanto não existia o website. O 

contato da produção com as leitoras era efetuado por meio de cartas e por telefone. 
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4.1 NOVA - AS ANATOMIAS DO IMPRESSO E DO ON-LINE 

 

 Esta análise se inicia com a descrição do formato impresso e chama a atenção onde 

ocorre a participação de suas leitoras e as marcas que a revista utiliza para regular o conteúdo 

a ser lido pelas mesmas, no meio impresso e on-line. Atualmente, a revista NOVA possui em 

sua publicação mensal aproximadamente 150 páginas. 

O conteúdo principal é apresentado na capa, que constitui a topografia da revista, e 

está distribuído em sete editorias, são elas: Amor e Sexo; Beleza e Saúde; Vida e Trabalho; É 

quente, é Nova! Moda e Estilo; Gente Famosa; Mais. Estes conteúdos estruturados, já são 

modos de estratificar a mulher em vários femininos.  

Na capa (Figura 1), celebridades como atrizes, cantoras e modelos, estampam seus 

corpos representando o ideal de beleza e comportamento da maioria das leitoras. As 

celebridades certificam e legitimam as características da revista. É possível notar que a revista 

aponta, logo na capa, o endereço de seu website. 

 

 

                         
                          Figura 1 – Celebridades na capa da revista 

     Fonte: NOVA, nº 452, maio de 2011 
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Em sua anatomia, logo nas primeiras páginas da publicação do mês de maio de 2011 é 

possível encontrar um espaço destinado ao retorno da circularidade entre conteúdo impresso e 

o site da revista (Figura 2). É feito um convite à leitora acessar o dispositivo e as redes sociais 

como o Orkut, o Twitter, o Facebook e os blogs que fazem parte do portal8 oficial da revista. 

 

 

 
Figura 2 – Cinco motivos para ficar conectada em maio 
Fonte: NOVA, nº 452, maio de 2011 
 

                                                        
8 Disponível em: <http://nova.abril.com.br/blog/>. 
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A utilização do Facebook pelas mídias é um dado adquirido, nomeadamente como 

agregador de notícias, como plataforma de difusão de informação e até como uma forma de 

captar leitores. Neste sentido, reconhece-se a existência de vantagens às mídias. A utilização 

do Twitter, por exemplo, permite ir ao encontro de fontes e concretizar uma maior ligação aos 

utilizadores, nomeadamente no que diz respeito à interação e às reações que caracterizam esta 

forma de relacionamento. Já o Orkut, permite ao usuário abrir comunidades que façam 

referência a um objeto ou apreço em comum entre todos da rede de amigos ou membros. 

São utilizadas expressões como “Cinco motivos para ficar conectada em maio” e 

“Clique, navegue e atualize-se”. Representam marcas de estratégias utilizadas pela revista 

para direcionar a leitora ao website, como se todas estivessem já conectadas, prontas para 

interagir com a publicação. Ainda, são oferecidos os endereços das redes sociais como 

Twitter9, Facebook10, Orkut11 e Blip.fm12.  

Esta circularidade aproxima a leitora do conteúdo impresso e on-line. Faz com que ela 

se mantenha praticamente informada o tempo todo por uma revista que é apenas mensal. É 

sugerida a participação além das páginas da revista, em todo seu universo virtual. 

Entre as páginas iniciais, encontra-se a seção Opinião Livre. Naquele espaço é 

estampado o feedback, ou seja, o retorno que a leitora dá à revista, que na edição em análise, 

por exemplo, está situado na página 18 (Figura 3). Lá estão inseridas algumas frases que 

ilustram o contato da leitora com a produção. São comentários de celebridades e das leitoras 

através das redes sociais. Tudo está no box “NOVA nas Redes Sociais”. São recortes de frases 

de leitoras que depois de ler o conteúdo da revista impressa, acessam as redes sociais e 

deixam suas opiniões.  

                                                        
9 Twitter Nova. Disponível em: <http://www.twitter/novaon-line>. 
10 Facebook Nova. Disponível em: <http://www.facebook.com/revistanova>. 
11 Comunidade Oficial Nova no Orkut disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main# CommPoll 
Results?cmm>. 
12 O Blip.fm é um  site onde o usuário cadastrado pode listar e ouvir suas músicas favoritas e “blipar” para os 
seus seguidores cadastrados. Disponível em: <http://www.blip.fm/mulherdenova>. 
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        Figura 3 – Seção Opinião Livre 
        Fonte: NOVA, nº 452, maio de 2011 
 
 

É possível presenciar as marcas que a revista coloca nas páginas impressas chamando 

a leitora a participar no website e nas redes sociais em que está presente. São indícios de que a 

leitora de NOVA deve estar conectada para fazer parte de uma circularidade que dita os 

modos da leitora fazer.  

Verifica-se, ao revisar conceitos de contrato de leitura, que o pacto de leitura é firmado 

de forma que a leitora procura todos os meios em que a revista, que mais se identifica, está 

inserida. São locais onde é possível dialogar com produtoras e editoras daquela publicação. 

Onde este diálogo, não só se torna possível como também é mostrado e estampado nas 

páginas impressas da revista. 
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Os processos midiáticos estão alterados e a forma em que a publicação mostra seu 

público faz com que a circularidade do veículo aumente. A mulher, que é consumidora dessa 

revista, quer fazer parte do universo feminino expressando suas opiniões e se ver como 

referência no veículo de comunicação que admira. Também admira as outras mulheres que 

estão representadas subjetivamente em cada seção.    

Dentro das sete editorias existem seções que estão sempre presentes, como: Banho de 

Nova; Consulta Íntima; Dr. Gaudêncio Explica; Repórter de Moda; Curso de Make up; Bem 

Nutrida; Repórter de Beleza; Segredo de Estrela; Depoimento; Consultor de Carreira; Para 

Ele; Teste; Clube do Livro Erótico; Coisas de Casal; Você, Sexpert; Rotas do Prazer; 

Pergunte ao Best Friend; Roube o Look; Show de Cabelo; Shopping Já; Agite e Use; Sexy X 

Over; Penchinchas do Mês; Caça-Tendência; It – Peça do Mês; Aprenda a Usar; Esta é 

Nova! Está é Velha; Dia & Noite; Onde Encontrar; Horóscopo; Rapidinhas de Nova; entre 

outras seções que não são fixas.  

As seções em que há marcas da participação de leitoras através de e-mails enviados à 

redação, são: Banho de Nova (Anexo A); Consulta Íntima (Anexo B), Consultor de Carreira 

(Anexo C); Depoimento (Anexo D) e Pergunte ao Best Friend (Figura 4). Trata-se de 

estruturas de escutas, de autoajuda ou lugares de interação entre especialistas e as mulheres 

que querem manifestar, mas também ouvir opiniões de experts sobre o destino de suas vidas. 

O Banho de Nova consiste num espaço onde a leitora passa por uma transformação de 

beleza (cabelos, maquiagem e roupas da moda) depois de entrar em contato com a revista, 

enviar uma foto e ser a escolhida. A revista promove a mulher a ser modelo e depois da 

transformação leva a leitora à sessão de fotos para o impresso.                      

   Consulta Íntima representa um espaço destinado às leitoras enviarem perguntas a 

uma médica especialista sobre corpo e saúde íntima. A ginecologista que responde aos 

questionamentos chama-se Lucila Pires Evangelista. 

O Consultor de Carreira representa um espaço destinado à leitora para consultar 

informações de um especialista sobre carreira profissional e sucesso financeiro. O perito 

convidado é o psiquiatra e palestrante organizacional Roberto Shinyashiki. 

Nas seções citadas acima, os questionamentos das leitoras são respondidos por 

especialistas. Todos, peritos em suas áreas e que aconselham mulheres. Dois, são homens com 

a função de refletir sobre problemas e dúvidas femininas legitimando o conteúdo proposto 

pela revista. 
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Depoimento é um espaço reservado a uma leitora escolhida pela revista. A cada mês, 

uma participante é elencada através de uma seleção de histórias enviadas por e-mails e/ou 

pelo formulário disponível no site. Em duas páginas a leitora dá um depoimento a uma 

jornalista sobre sua vida e exemplo de superação.  

Pergunte ao Best Friend (Figura 4) é uma seção que desperta interesse nesta pesquisa, 

pois representa um espaço diferenciado nas páginas de uma revista feminina. Um homem 

responde perguntas de leitoras sobre relacionamento afetivo entre homens e mulheres. Sem 

sabermos a forma em que foi escolhido o Best Friend das leitoras, podemos perceber que os 

questionamentos são sempre enviados através de e-mail e/ou através do próprio portal de 

NOVA. 

 

 
         Figura 4 - Pergunte ao Best Friend 

                       Fonte: NOVA, nº 452, maio de 2011 
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Entre as seções citadas, a selecionada - Pergunte ao Best Friend – em destaque na 

página impressa com a pergunta Pete, o que eu faço? - consiste num espaço destinado 

exclusivamente à leitora participante. Podemos observar que NOVA utiliza um homem para 

responder perguntas de jovens mulheres em busca de um parecer masculino. Foi constatado 

que a seção está presente na estrutura da revista desde 2010. Já mudou seu título algumas 

vezes, mas se mantém fixa com a característica inicial de responder perguntas às mulheres 

que necessitam uma aprovação do sexo oposto. 

Com a frase “Pete Casale banca o seu Best Friend Forever e abre o jogo sobre o que 

realmente os homens pensam” – NOVA instiga a curiosidade das leitoras a respeito das 

opiniões masculinas em relação ao comportamento das mulheres dentro de relacionamentos 

afetivos. “Pete”, não é um jornalista tampouco faz parte da produção de NOVA. É um homem 

escolhido a critério da publicação e transformado em um conselheiro. 

 

4.2 O WEBSITE – MARCAS DE UMA CIRCULARIDADE ALÉM DAS PÁGINAS 

IMPRESSAS  

 

O conjunto de páginas que está disponível no portal de NOVA (Figura 5) mostra uma 

enorme criatividade por parte de seus desenvolvedores. Um local virtual repleto de fotos e 

ilustrações que representa mais que uma extensão do conteúdo do impresso. É um convite às 

mulheres a participarem da construção dos textos. 

  

 
          Figura 5 – Portal de NOVA 
         Fonte: <http://www.nova.abril.com.br> 
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Na página inicial do site existe um menu dividido por editorias semelhantes as 

editorias do impresso, são elas: Sexo & Amor; Beleza & Saúde; Famosos; Moda; Vida & 

Trabalho; Blogs; TV Nova; Participe. Cada editoria tem diversas seções, semelhante as do 

impresso e outras com nomes e conteúdos totalmente diferentes. Este menu (Figura 6) é uma 

espécie de serviços oferecidos à leitora. 

 

 

 
Figura 6 – Menu das editorias 
Fonte: <http://www.nova.abril.com.br> 
 

Sexo & Amor – Vida de Solteira; Coisas de Casal; Homens; Esquentando o clima; 

Orgasmo já; Posição do Dia; Para Ele Ler; NOVA na Conquista. 

Beleza & Saúde – Passo a Passo; Cabelo; Produtos; Banho de Nova; Dietas; Fitness; 

Saúde de A-Z; Simulador Visual. 

Famosos – Mulheres de Nova; Batalha Fashion; Look de Famosa; Homens de Nova. 

Moda – Para Conquistar; Dia e Noite; Verão; Inverno. 

Vida & Trabalho – Vida Pessoal; Depoimentos; Carreira; Dinheiro. 

Blogs - Sexpert; Comer, Amar e Viajar; Fashion, Sweet Fashion; Hot Dog; Mas que 

beleza! Taça em Y; Diário de Paty e Sexo com 100 homens. 
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TV NOVA - Uma ferramenta recente, nela é possível assistir vídeos com entrevistas, 

dicas de maquiagens, penteados de cabelos e acompanhar como as celebridades das capas 

fotografaram para a revista, através do making of. 

Todas as seções são escritas pela produção da revista, exceto os blogs (Figura 7). 

Alguns textos são de autoria das editoras de Moda e outros de leitoras selecionadas a critério 

de NOVA. Todas as narrativas em formato de diário e com espaço para comentários. É 

naquele espaço que acontece a maior participação das leitoras fazendo contato com outras 

leitoras personagens. 

 

 

 
      Figura 7 – Seção dos Blogs 
      Fonte:<http://www.nova.abril.com.br> 
          

 

Os blogs constituem espaços onde as produtoras da revista (jornalistas e editoras de 

moda e comportamento) escrevem como colunistas e dividem o mesmo espaço com leitoras 

privilegiadas (Figura 8). São mulheres comuns, que a critério da revista, passam a atuar como 

coprodutoras de um conteúdo interativo, onde outras leitoras podem acessar e comentar sobre 

as narrativas pessoais.  
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Figura 8 – Blog Mas que beleza! 
Fonte: MAS QUE BELEZA! (2011) 
 

            

O status da leitora é elevado em diversos momentos dentro do dispositivo on-line. A 

leitora passa de fonte a coprodutora. É possível até mesmo confundir leitoras com editoras e 

jornalistas da própria revista, pois são todas jovens mulheres que escrevem de forma pessoal 

através de textos com linguagem coloquial.  

 

4.3 A LEITORA – UM ATOR DO SISTEMA PRODUTIVO DO CONTEÚDO ON-LINE 

 

No website de NOVA, existem blogs que, hoje, são espaços onde algumas leitoras, 

escolhidas a critério da revista, descrevem suas experiências de vida. Um exemplo disso é o 

Diário de Paty13. Os textos do diário feminino são escritos por uma leitora, de 33 anos que 

passou por diversos tratamentos de saúde desde quando descobriu que tinha câncer. A 

primeira impressão retirada do site sobre esta narrativa pessoal de Paty Souza foi: “Uma super 

leitora de NOVA topou abrir o coração e partilhar seu processo de cura desde o instante em 

que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Leia, se informe e dê seu apoio” (Figura 9). 

                                                        
13 Diário de Paty está disponível em: <http://nova.abril.com.br/blog/diario-da-paty/>. 
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Figura 9 – Blog, Diário da Paty 
Fonte: DIÁRIO DA PATY (2011) 
 

Paty Souza tornou-se personagem de um blog de NOVA quando iniciou o tratamento 

do câncer de mama. Constatou-se que, desde novembro de 2010, ela descreve com bom 

humor, nas páginas do site as alegrias e tristezas que tem vivenciado nesta etapa da vida. Cada 

postagem, a leitora personagem, recebe em torno de 20 comentários de outras leitoras (Figura 

10). Todas apoiam, e enviam mensagem de solidariedade e admiração pela história como um 

exemplo de vida.  
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                  Figura 10 - Comentários no Diário da Paty 
                  Fonte:<http://www.nova.abril.com.br/blog/diario-da-paty> 
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Além de utilizar a história da vida de uma jovem leitora, transformada em personagem 

pela revista, NOVA dá sinais no impresso de que existe um universo on-line para que todas as 

leitoras possam acessar e conhecer aquela história. Não há no impresso o Diário de Paty, mas 

há marcas que foram encontradas na edição de Dezembro de 2010 (Anexo E), por exemplo. 

Os apontamentos no impresso convidam todas as leitoras a acessarem o blog e enviarem 

mensagens de apoio à personagem de uma vida que é real.  

O impresso chama para o on-line. Dá dicas de como conhecer boas histórias de vida, 

além das histórias que são compartilhadas por leitoras em depoimentos à revista impressa. 

Existem outros blogs de leitoras, e, há também um diário de um homem. Além de existir um 

personagem na revista impressa, descrito anteriormente, há um personagem peculiar no site 

de NOVA, titulado “Amigo Macho”. 

 

4.3.1 O amigo macho no universo feminino on-line 

 

No website existe um blog que chama atenção. Durante a observação nos meses que 

envolveram esta pesquisa, constatou-se que o “Amigo Macho” foi incluído no mês de março 

de 2011 entre os outros diários (Figura 11). 

 

 
 Figura 11 – Blog, Amigo macho        

                             Fonte: AMIGO MACHO (2011) 
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Quem o escreve o “Amigo Macho”, é um jornalista, homem escolhido a critério da 

revista. Ele narra tudo o que pensa sobre as mulheres. Os títulos dos seus textos, por exemplo, 

são frases como “Beleza é fundamental, mas...”; “No que ele está pensando quando convida 

você para jantar”; e “Amor nos tempos da Internet”. Podemos notar que o personagem conta 

suas aventuras como uma espécie de perito em relacionamentos. Muitas leitoras enviam 

comentários e são correspondidas pelo “Amigo Macho” 

O perfil do “Amigo Macho” no blog de NOVA descreve:  
 
Devo ter cara de bom moço. A maioria das mulheres que beijei e até algumas que 
não quiseram nada comigo não veem problema em falar comigo sobre outros caras. 
E como eu tenho mais amigas do que recomendam os médicos, ouço muitas 
histórias. Só posso oferecer a minha visão prática masculina. Ou seja, se a ideia é 
apenas ter alguém que escute seu desabafo, bata no seu ombro e diga ‘eu entendo’, 
procure uma mulher. Sou homem e dou minha opinião mesmo quando não 
solicitado.  

 

Semelhante ao “Best Friend” das páginas da revista impressa, o “Pete” e o “Amigo 

Macho”, são homens que conversam com as leitoras de formas diferentes. Nas páginas da 

revista impressa, há certamente uma jornalista ou algum organizador do conteúdo que faz a 

seleção das perguntas enviadas àquela seção. No caso do blog, onde o “Amigo Macho” 

escreve e conversa diretamente com a leitora não sabemos se há um filtro. Seria então, o 

próprio personagem que organiza e dialoga com as mulheres durante os comentários das 

postagens. Uma forma de humanizar o contato com as leitoras e a utilização dos weblogs por 

NOVA, aproximando, cada vez mais, produção e recepção (Figura 12). 
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Figura 12 – Comentários no Blog do Amigo Macho 
Fonte:<http://www.nova.abril.com.br/blog/amigo-macho> 

 

           

NOVA destaca-se por ser referência em conteúdos com a temática de Sexo. As jovens 

leitoras podem ler conteúdos sobre relacionamentos e sexualidade tanto na revista impressa 

quanto nos blogs. Exemplo disto, o blog da leitora Letícia, titulado “Sexo com 100 homens” 

(Figura 13). A leitora elevada ao status de colunista descreve seus relacionamentos sexuais 

nas páginas do diário virtual. Como todos os outros blogs, há espaço para comentários e 

outras leitoras podem dialogar com Letícia. 
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Figura 13 – Blog da Letícia 
Fonte: SEXO COM 100 HOMENS (2011) 

 

Na apresentação, o perfil de Letícia diz “Sempre ouvi piadinhas sobre o tal apetite 

sexual dos escorpianos. Como uma representante legítima desse signo, aos 30 anos resolvi 

fazer uma contagem diferente: em 2011, quero transar com 100 homens. Não sei se vou até o 

fim – mas uma coisa é certa: nunca me diverti tanto!”. Como uma personagem, a leitora 

descreve suas aventuras sexuais e afetivas. Nos comentários (Figura 14), responde às leitoras 

como uma forma humanizar uso da ferramenta. 

Nota-se que não há uma foto que identifique a personagem. Existe apenas um avatar, 

que significa uma espécie de desenho utilizado na computação para representar a imagem e 

semelhança do usuário.  
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Figura 14 - Comentários no Blog da Letícia 
Fonte: BLOG DA LETÍCIA (2011)  

 

O interesse pela vida do outro ocorre em todos os meios. Na televisão, como reality 

shows, nos jornais e revistas com depoimentos e o uso de narrativas pessoais, por exemplo. 

NOVA explora em suas páginas as histórias da vida de pessoas comuns. Jovens mulheres, que 

tem como função, narrar suas experiências e serem protagonistas de um espetáculo de si. O 

contato de leitura da revista faz com que a mulher seja colaboradora ou produtora do 

conteúdo. 

Uma das marcas encontradas no site de NOVA está a seção Participe (Figura 15). Ao 

clicar, há indicação das formas em que as leitoras podem participar das seções da revista 

impressa, como: Banho de Nova; Nova responde; e Depoimentos. É sugerido o envio do 

depoimento através de uma espécie de formulário de contato com espaço para a história ser 

contada em algumas linhas – “Conte sua história! Ela pode ser selecionada, publicada na 

revista e, também, aqui no site. Basta preencher o formulário abaixo”. 
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        Figura 15 – Formulário da seção Participe 
        Fonte: DEPOIMENTOS (2011) 

 

A leitora percorre um caminho um que é perceptível ao analisar o dispositivo on-line. 

Na revista impressa há marcas que a enviam para o website e, naquele dispositivo on-line, há 

marcas que a enviam novamente ao impresso. Uma circularidade que não aconteceria se as 

marcas não estivessem tão claras e visíveis no próprio site. Em uma seção que chama a 

participação, mas não podemos dizer que esta participação é livre e efetuada de qualquer 

maneira. A produção indica os meios à recepção emitindo assim, o seu contrato de leitura. Dá 

à mulher todos os passos a serem seguidos para que se concretizem novos modos de fazer e 

coproduzir. 

Na mesma seção Participe, ainda há espaços como o Concurso Cultural, Enquetes, 

Testes e o Clube da Leitora, onde as leitoras podem participar enviando sugestões, 

respondendo pesquisas de opinião e fazendo testes relacionados a diversos assuntos do 

universo feminino e de comportamento. No Clube da Leitora (Figura 16), por exemplo, 

NOVA aproxima-se de suas leitoras no momento em que chama a interação do seu público 

através de um novo espaço para o envio de opiniões, comentários e sugestões. É por lá que é 

possível dizer NOVA tudo ao que se pensa. É de lá que a leitora vai ter seu questionamento 

selecionado e impresso na revista.   
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         Figura 16 – Clube da Leitora 
         Fonte: CLUBE DA LEITORA (2011) 

 

Nos termos de uso, NOVA especifica que a única forma de participar das seções da 

revista é através do Clube da Leitora no website. Além da indicação das formas de contato, há 

links para as redes sociais em que NOVA está inserida. A leitora tem a oportunidade de 

circular em vários ambientes através do portal e ficar conectada com a publicação 

diariamente. 

Os termos “curtir” no Facebook, tuitar ela ferramenta do Twitter e fazer parte das 

comunidades no Orkut são ações cotidianas à leitora de NOVA. Todas as redes sociais são 

utilizadas pela revista como forma de socializar com as leitoras e disseminar o conteúdo da 

publicação mensal.  

No Facebook (Figura 17), por exemplo, NOVA possui mais de 22 mil pessoas que já 

“curtiram” os seus conteúdos indicados. Curtir significa apreciar o que foi sugerido lhes foi 

sugerido. Desta forma, NOVA pode ter o feedback instantâneo da leitora. 
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Figura 17 – Facebook de NOVA 
Fonte: FACEBOOK (2011) 

             

Durante a observação para esta análise, constatou-se que NOVA adianta os títulos dos 

conteúdos de suas próximas edições impressas através do Facebook. Mostra-se via rede social 

a Capa do mês seguinte, por exemplo, muito antes de chegar às bancas. Vídeos contendo 

imagens dos bastidores das sessões de fotos das Capas também são postados na rede. A leitora 

tem a opção de saber antes o que vai estar publicado no mês seguinte. Com isso, “curtir”, 

comentar e compartilhar os links de NOVA faz parte da vida da leitora que está inserida neste 

ambiente. 

Foram encontradas outras redes sociais em que NOVA faz parte, como no Orkut 

(Anexo F). No Orkut, há uma comunidade oficial da revista chamada “Amo a Revista Nova” 

(Figura 18). No local, as leitoras podem responder perguntas em enquetes 

determinadas/moderadas pela produção e fazer comentários.  
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Figura 18 – Orkut de NOVA 
Fonte: ORKUT (2011) 

 

    O Twitter de NOVA (Figura 19) é uma rede social que permite aos usuários/leitores 

enviar e receber atualizações.  NOVA mantém sua rede de contatos atualiza pela própria 

produção. Há uma semelhança com Facebook em função da disseminação de conteúdo e links 

sugeridos por ela. Conteúdos sempre relacionados aos da revista impressa e principalmente ao 

site oficial.  
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Figura 19 – Twitter de NOVA 
Fonte: TWITTER (2011) 

 

 

São das redes sociais como Facebook, Orkut e Twitter que são retirados trechos de 

comentários das leitoras para que possam ser visualizados na revista impressa. Os fragmentos 

são escolhidos pela produção da revista para compor a seção de Opinião, no impresso, como 

visto anteriormente neste capítulo. 

A leitora é convidada a circular por todas as redes sociais e incluir NOVA em sua rede 

de contatos e de informação. São varoas a maneiras de interação entre produção e recepção. É 

possível partir da revista impressa até o site e, das redes sociais para novamente ao site oficial 

da publicação. 

Para pensarmos uma época em que não havia um contato tão intenso entre produção e 

recepção da revista e, semelhante ao contato nos dispositivos on-line, buscamos edições já 

publicadas nas últimas décadas. Para realizar um comparativo com revista impressa de 2011 
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procurou-se por uma edição do começo da última década. A publicação do mês de abril do 

ano 2001 é descrita apresentando as marcas da participação das leitoras. Assim como 

anteriormente, a análise começa pela Capa e segue com descrição das páginas onde e como a 

leitora é apresentada.  

 

4.4 CARTAS À REDAÇÃO 

 

Na Capa (Figura 20), a modelo representa o ideal de beleza da época. O conteúdo 

daquela edição está distribuído em 186 páginas dentro das editorias de Beleza e Saúde; Amor 

e Sexo; Vida e Trabalho; Moda e Estilo; Gente Famosa; Culinária e Decoração; e Mais. A 

temática do Sexo está em destaque na Capa tanto na publicação de 2011 quanto na de 2001. É 

constatado que a revista tornou-se, ao longo dos anos, referência para mulheres que buscam 

informações sobre relacionamentos amorosos e intimidade. 

 

 
Figura 20 – Capa de NOVA 
Fonte: NOVA, nº 331, abril de 2001 
 
 

As editorias não eram diferentes. Desde aquela época os títulos das editorias e das 

seções variavam conforme a criatividade da produção, como também, uma forma de 

estratificar a mulher em vários femininos. Temas procurados conforme o interesse de cada 

leitora, sempre sobre as mesmas questões como os títulos nos mostram.  
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Na Capa, ainda, há um sinal de uma possível participação de leitoras. Na chamada da 

matéria “Como consegui que ele voltasse pra mim” dá a ideia de que há participação de 

mulheres e homens através de depoimentos. A matéria está na página 164 e não apresenta 

nenhuma forma de contato para que outras leitoras possam participar futuramente. Consiste 

em uma matéria especial onde três casais dão depoimentos à NOVA sobre seus 

relacionamentos amorosos. São mostrados apenas recortes destes depoimentos entre aspas 

sem identificar se as fontes são leitoras convidadas a participar. 

Nas páginas 20 e 22, estão seções com títulos “Linha Direta com Nova” e “Fala!”, 

respectivamente. Na página 20 (Figura 21) NOVA indica as formas de contato que podem ser 

feitos com a redação da revista.  

 

 
Figura 21 – Linha Direta NOVA 
Fonte: NOVA, nº 331, abril de 2001 

 

A matéria destaca os meios para que as leitoras possam expressar suas dúvidas, ideias 

e opiniões. É oferecido um telefone para contato e o horário de atendimento gratuito através 

da linha telefônica. Na mesma página, ainda são fornecidos o número do Fax da redação de 

NOVA para que as dúvidas sejam enviadas de maneira mais rápida e o endereço eletrônico (e-

mail).  
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Pode-se notar que não há nenhuma referência ao portal de NOVA, apenas do site da 

editora destinado ao interesse dos assinantes como uma espécie de serviço. “Linha Direta com 

Nova” nos aponta um indício de que o contato efetivo com a produção e o diálogo que 

poderia acontecer entre produção e recepção era via telefone e e-mail.  

 Na página 22 (Figura 22) as opiniões e comentários são elencados em recortes de 

fragmentos da participação das leitoras através de e-mail, cartas e Fax enviados à redação de 

NOVA. No rodapé há uma legenda que indica o meio de contato em que a leitora enviou seu 

comentário e que foi disposto na página impressa. 

 

 
         Figura 22 – Seção Fala! 

 Fonte: NOVA, nº 331, abril de 2001 
 

 

A presença da leitora é identificada nas seções Conversa com Dr. Gaudêncio (Anexo 

G), Banho de Nova (Anexo H), Nova pergunta e eles respondem (Anexo I), e Depoimento 

(Anexo J). Nas seções Conversa com Dr. Gaudêncio, que está na página 59 e Nova pergunta, 
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eles respondem, na página 66, a forma de contato estipulada pela revista é e-mail, o endereço 

da redação, na cidade de São Paulo – SP e o número do fax da mesma para o envio de 

perguntas. Em nenhuma página a publicação apresenta o site oficial.  

“Nova pergunta, eles respondem” é uma página onde se encontram questionamentos 

de mulheres que gostariam que homens respondessem. As perguntas selecionadas são 

respondidas por homens e modelos escolhidos a critério da revista. Todas as respostas 

representam o parecer de homens que são considerados experts em relacionamentos afetivos. 

NOVA dá espaço às palavras masculinas que aprovam e desaprovam o comportamento 

feminino. As perguntas são selecionadas através do envio de cartas ou e-mails à redação. 

No começo do século XXI o envio de cartas à redação era a forma de contato mais 

utilizada pelas leitoras de NOVA. As redes sociais não existiam e não havia um diálogo entre 

produção e recepção em tempo “real”. O meio mais rápido para NOVA responder aos 

questionamentos de seu público era através do e-mail. Levando-se em conta que a Internet e 

as Tecnologias da Informação não eram totalmente adaptadas à conexão de banda larga14. 

No começo da década de 90, na da edição publicada em maio de 1991, encontramos a 

participação da leitora na Capa (Figura 23) da revista impressa com a figura de uma mulher 

escolhida para estampar o ideal de beleza feminina da época. Depois de um concurso e ser 

uma das finalistas, Priscila Marquetti foi a selecionada e passou por uma sessão de fotos para 

ser a mulher de NOVA (Anexo K). 

                                                        
14 De acordo com a recomendação I.113 do setor de Padronização da União Internacional de Telecomunicações 
define banda larga como a capacidade de transmissão que é superior àquela da primária do ISDN a 1.5 ou 2 
Megabits por segundo. O Brasil ainda não possui uma regulamentação que indique qual é a velocidade mínima 
para uma conexão ser considerada de banda larga. 
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Figura 23 – Capa de NOVA 
Fonte: NOVA, nº 212, maio de 1991 
 
 

A leitora também participa de muitas seções da revista de 1991. Nas seguintes seções: 

Linha Direta com Nova, situada na página 6; Nova lê sua carta, na página 10; Divã do 

Analista, na página 39, onde o psiquiatra Dr. Gaudêncio responde aos questionamentos das 

leitoras enviados por meio de cartas à redação; Qual é o seu problema? (Anexo L) - na página 

43, onde Marta Colasanti, cuja especialização não citada pela revista, responde às perguntas 

de mulheres sobre diversos temas do universo feminino; e Sua Saúde (Anexo M), na página 

44. 

A forma de contato estipulada por NOVA é por meio de cartas. No rodapé de todas as 

páginas da revista impressa consta o endereço da redação. Percebe-se que, a produção da 

revista se reserva o direito de publicar fragmentos de cartas de leitoras sem alterar o conteúdo. 

Linha Direta com Nova (Figura 24) consiste em uma página de séricos que NOVA 

indica todas as formas de contato com a produção. Quer ouvir as sugestões, dicas e críticas 

das leitoras, assim como satisfazer os consumidores e captar novos assinantes. Tudo em uma 

só página. 
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Figura 24 – Linha Direta com NOVA 
Fonte: NOVA, nº 212, maio de 2001 

 

 

Nova lê sua carta (Figura 25) é uma página que a revista dedica às cartas das leitoras. 

Naquele espaço que são impressas as perguntas enviadas à redação, assim como pequenas 

narrativas pessoais e comentários sobre histórias de outros depoimentos de leitoras dados à 

revista em edições anteriores. 
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   Figura 25 – NOVA lê sua carta 
   Fonte: NOVA, nº 212, maio de 1991 
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Divã do Analista (Figura 26) consiste em um espaço onde o Dr. Gaudêncio responde 

perguntas de mulheres sobre comportamento. Naquela seção as perguntas mais frequentes são 

a respeito de relacionamento entre homem e mulher e relacionamento familiar. O psicanalista 

escreve nas páginas de NOVA como um especialista e aconselhador desde os anos de 1990. 

Ainda hoje, em 2011, ele está presente nas páginas impressas, porém respondendo a um 

número maior de questionamentos. 

 

 
     Figura 26 – Divã do analista 
      Fonte: NOVA, nº 212, maio de 1991 
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Para tanto, a revista feminina tem como estratégia utilizar narrativas pessoais e abrir 

espaços para responder questionamentos como uma forma de mostrar o seu público na revista 

impressa. Há vinte anos, NOVA fazia contato com as leitoras através de cartas e as 

selecionava para construir as páginas de cada edição contando com depoimentos e 

questionamentos enviados. Contudo, não havia agilidade no feedback, mas como revista 

mensal tinha tempo para produzir seu conteúdo e falar a mesma linguagem do seu público, 

mostrando histórias reais, firmando seu contrato de leitura. 

Os meios de comunicação sofreram mudanças ao longo das últimas décadas. Os 

aparatos tecnológicos, hoje digitais, alteraram as formas de publicar e hospedar conteúdos. 

NOVA se adapta às recentes tecnologias e se utiliza das ferramentas que a Internet dispõe. 

Aproxima suas leitoras diversificando as maneiras de se fazer contato. 

A produção e a recepção estão próximas e colaborando entre si para que cada edição 

possa trazer um conteúdo atual e interativo. Nas páginas impressas, os textos precisam tratar 

de assuntos recentes e trazer também o que acontece nos dispositivos on-line. É uma forma de 

a revista imprimir os fragmentos daquilo que circula no ambiente virtual. Já no ambiente 

virtual é preciso lembrar as leitoras de que os conteúdos estão completos nas páginas 

impressas. 

A circularidade entre um meio e outro faz com que NOVA acompanhe suas leitoras. 

Mulheres que já estão conectadas e prontas para participar conforme solicitado. Assim, as 

leitoras seguem o conteúdo que é deslocado entre um meio e outro. Hoje, as mulheres podem 

folhear as páginas impressas e navegar por espaços dentro de um universo feminino virtual 

onde já apreciam clicar, interagir, dialogar e também dar seus testemunhos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Nossa principal preocupação nesta pesquisa foi descrever onde e como a leitora é 

apresentada e tem sua vida mostrada nas páginas impressas e no dispositivo on-line. As 

operações e estratégias que NOVA produz converte mulheres em personagens dentro de 

sistema de produção. Diante dos objetivos propostos foram encontrados muitos indicativos. 

Verificou-se que espaço dentro da revista para atender o público sempre foi amplo, 

como foi possível também perceber que houve um aumento da interação nas últimas décadas. 

Há mais espaço para que haja participação em diferentes seções e através de diferentes 

inserções. As manifestações das leitoras eram filtradas quando as cartas eram selecionadas 

pela redação, um por uma. Hoje, a Internet e as redes sociais permitem que o contato com a 

produção seja mais eficiente e que os pequenos textos possam ser selecionados e mostrados 

na revista impressa em maior quantidade. 

Em sua dinâmica, NOVA modifica seu contrato de leitura conforme a evolução das 

formas de interação, principalmente nas interações entre suas leitoras. Adere às tendências e 

às tecnologias da comunicação como em outros veículos. Pratica uma interação com o 

leitorado através de redes sociais e do seu portal. A interação entre produção e recepção 

dentro do site é uma forma de humanizar o contato. Dizer que há alguém ali, preocupado em 

dialogar e atender ao público.  

A presença de homens no espaço feminino ocorre conforme uma tendência das 

revistas em trazer o sexo oposto para dentro das publicações com a finalidade de responder 

questionamentos. Em NOVA, homens “invadem” o espaço para dar opiniões e aprovar ou 

desaprovar o comportamento das garotas. Além de especialistas, também foram identificados 

homens comuns, em que um dado momento são best friends das leitoras e “atuam” como 

aconselhadores de comportamento feminino. Um atrativo que desperta a curiosidade das 

mulheres em saber como são vistas pela sociedade, na opinião dos homens. 

O interesse das leitoras, hoje, consiste na leitura dos textos no impressos e na 

circularidade proposta pela publicação além daquelas páginas. O que NOVA indica e mostra 

em ambientes virtuais é uma estratégia para que o contato continue. A revista tem o interesse 

em prender a leitora e não deixá-la solta em um espaço amplo. 

A organização do conteúdo virtual que NOVA têm é de acordo com o impresso para 

que suas leitoras possam identificar seus interesses e buscar pelo conteúdo também naquele 

ambiente. Percorre-se um caminho onde são visíveis as marcas que a publicação deixa em 
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suas páginas impressas chamando a leitora a participar, seguindo regras de um ambiente 

interativo. 

Observamos que há muitos anos que a leitora se constituiu em um ator social da 

revista. Faz parte da publicação e tem sua face estampada como o resultado do alcance do 

padrão de beleza estipulado pela mídia e como personagem de histórias que ajudam a 

construir cada edição. Além disto, como coprodutora tem espaços privilegiados e reservados 

para que possa contribuir com as demais leitoras através de suas vivências. Desde o espaço de 

opinião e depoimentos nas páginas impressas, enviados por cartas e e-mails, até o encontro de 

um dispositivo que oferece blogs e links para redes sociais, NOVA orienta os modos de fazer. 

A leitora tem certa liberdade de se expressar e de circular nos ambientes propostos. 

A produção da revista, que inclui especialistas, editores de moda e comportamento, 

bem como jornalistas, trabalha em coletivo juntamente com as leitoras coprodutoras. Há a 

hipótese de que, hoje, a figura do jornalista em revistas femininas representa um organizador 

de conteúdo que deve estar a par de tudo que acontece no site e no âmbito das redes sociais. 

Isto é, para que a revista mensal possa conter fragmentos que demonstrem esse contato e 

modernização dos meios. 

Assim, concluímos com base na análise que o contrato de leitura se altera diante dos 

novos papéis de produção e de recepção, de maneira que a leitora escolhe os caminhos por 

onde quer passar. Caminhos que só existem porque são indicados por NOVA. Foi uma 

evolução do contrato de leitura de acordo com as exigências do mercado de revistas em geral. 

O leitorado quer participar e ser colaborador de conteúdo. 

A mulher de NOVA, em diversas vezes elevada ao status de colunista, faz parte de 

uma circulação indicada pela revista, em um momento atual onde o impacto da midiatização 

converte os leitores e faz com que todos queiram ter suas vidas divulgadas pelos meios de 

comunicação. 

Como leitora e pesquisadora, este trabalho trouxe uma grande satisfação e 

contribuição para minha graduação em Jornalismo, onde a pesquisa abordou aspectos do 

jornalismo on-line e o novo papel do jornalista em mediar diálogos e contar com 

colaboradores na produção de conteúdo para revistas no contexto da midiatização. 

Compreenderam-se as estratégias utilizadas pelas mídias para prender e acompanhar seus 

leitores.  

A oportunidade de se desenvolver um trabalho final de graduação relacionado ao 

jornalismo de revista abarcou muitas teorias estudadas durante o percurso no processo de 
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formação. Para um profissional que se prepara para o mercado de trabalho é importante o 

conhecimento teórico-científico da relação entre produção e recepção especialmente sobre os 

novos ambientes onde há interação entre ambos. O espaço que interliga os meios impressos e 

digitais ainda está em processo de estudos. Torna-se desafio dar continuidade em pesquisas 

que acompanhem as mudanças que ocorrem nos veículos de comunicação, e principalmente, 

nas relações entre polos da produção e da recepção. 
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ANEXO A - Banho de Nova 
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ANEXO B - Consulta Íntima 
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ANEXO C - Consultor de Carreira 
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ANEXO D - Depoimento 
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ANEXO E - Opinião Livre 
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ANEXO F - Como consegui que ele voltasse pra mim 
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ANEXO G - Conversa com Dr. Gaudêncio 
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ANEXO H - Banho de Nova 
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ANEXO I - Nova pergunta, eles respondem 
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ANEXO J - Depoimento 
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ANEXO K – A mulher de Nova, vencedora do “Moça da Capa” 
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ANEXO L - Qual é o seu problema? 
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ANEXO M - Sua Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 


